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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve kl 08:30 tisdagen den 15 december 2020  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Ewa Tillander (C) alternativt Raymond Wälsjö (L) 

Beräknad tid: fredag 18 november 2020, kl 15:00 

 

2.  Information från förvaltning Roger Granat 

3.  Besöksbegränsning på vård- och omsorgsboenden 
Dnr SN 2020/00270 

(Handlingar kommer senare)  

Roger Granat 

4.  Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och gruppbostäderna 

Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembervägen och Torggatan 

gällande intraprenad 
Dnr SN 2020/00263  

Roger Granat 

5.  Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 
Dnr SN 2020/00262  

Åsa Jarhag Håkansson 

6.  Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 - Socialnämnden 
Dnr SN 2020/00248  

Roger Granat 

Emma Åkerblom 

Åsa Jarhag Håkansson 

7.  Plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021 
Dnr SN 2020/00230  

Åsa Jarhag Håkansson 

Sandra Jägesten 

8.  Uppföljning av genomförandeplaner LOV 2020 
Dnr SN 2020/00249  

Sandra Jägesten 

9.  Lokalförsörjningsplan 2021-2031 
Dnr SN 2020/00254  

Lars Alfredsson 

10.  Återrapportering internkontrollplan 2020 
Dnr SN 2020/00266  

Lars Alfredsson 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Internkontrollplan 2021 
Dnr SN 2020/00267  

Lars Alfredsson 

12.  Ändring av delegeringsordningen gällande handräckningsbegäran 

LVU 
Dnr SN 2020/00261 

Lisa Svanberg 

13.  Anmälan av insänt yttrande gällande remiss från Regeringskansliet om 

ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella 

familjemål 
Dnr SN 2020/00170  

 

14.  Anmälan av insänt yttrande gällande remiss från Regeringskansliet om 

LSS-utredningen 
Dnr SN 2020/00221  

 

15.  Socialnämndens månadsmått 2020 
Dnr SN 2020/00005 

(Handlingar kommer senare)  

 

16.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2020 

Dnr SN 2020/00006  

 

17.  Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 
Dnr SN 2020/00003  

 

18.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2020 
Dnr SN 2020/00004  

 

19.  Information från ordföranden  

20.  Socialnämndens ärendebalanslista 2020 
Dnr SN 2020/00002 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och 

gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, 

Decembervägen och Torggatan gällande intraprenad 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan maj 2017 en överenskommelse om intraprenad för 

gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembergatan och Torggatan. 

Intraprenaden avser 24 gruppboendeplatser.  

Syftet med intraprenaden är att öka delaktighet, inflytande och ansvarstagande hos 

medarbetare.  

Nuvarande överenskommelse föreslås förlängas till och med 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 7 december 2020. 

Överenskommelse intraprenad. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att förlänga befintlig överenskommelse till och med 30 september 2021. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande överenskommelse sträcker sig till och med 31 december 2020. Tanken var 

att en ny överenskommelse skulle tas fram under hösten 2020. Då arbetet med covid 19 

har prioriterats under hösten så har en omarbetad överenskommelse inte hunnits ta fram. 

Förslaget är detta görs under kvartal 2 2021 och att nuvarande överenskommelse 

förlängs till och med 30 september 2021. 

 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  
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2020-12-07 Dnr: SN 2020/85 

 

 

 

Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se  

Överenskommelse om intraprenad inom 

socialtjänsten för gruppbostäderna Agnebergsgatan, 

Aprilvägen, Decembergatan och Torggatan 

Parter i överenskommelsen 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun, nedan kallat förvaltningen, samt 

enheten innehållande gruppbostäderna Agnesbergsvägen, Aprilvägen, 

Decembervägen och Torggatan, nedan kallad intraprenaden. 

Allmänt 

Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet 

inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. 

 

Intraprenaden är inte i juridisk mening någon självständig enhet, vilket 

innebär att ansvar för ekonomi, personal mm ytterst är kommunens. 

Intraprenaden har ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till 

förvaltningens verksamhet samt möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då 

uppdraget tecknas som en flerårig överenskommelse. 

Handlingars inbördes förhållande 

Parternas åtaganden regleras av: 

1. Denna överenskommelse 

2. Skriftliga ändringar och tillägg som parterna är överens om. 

Organisation 

Intraprenaden leds av en enhetschef som är anställd inom avdelningen 

Social omsorg. Enhetschefen som beslutar med stöd av de befogenheter som 

lämnats i denna överenskommelse, 

- Är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal, regler och kommunala 

beslut som gäller enheten. 

- Undertecknar själv de överenskommelser och skrivelser som rör besluten. 
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Tid som överenskommelsen gäller 

Denna överenskommelse gäller från och med 1 januari 2021 till och med 30 

september 2021. 

 

Förvaltningen och intraprenaden ska senast sex månader innan tiden för 

överenskommelsens utgång träffas för att diskutera om överenskommelsen 

ska förlängas med ytterligare en period om 3 år. Socialnämnden fattar beslut 

om en förlängning. 

 

Om intraprenaden ska avbrytas på initiativ av förvaltningen, ska 

socialnämnden fatta detta beslut. 

Ändring och upphörande av överenskommelse 

Intraprenaden kan via närmast överordnad chef till förvaltningschef begära 

att överenskommelsen om intraprenad ska upphävas. 

 

Förvaltningen kan upphäva överenskommelsen om intraprenaden inte kan 

eller inte har fullgjort sina åtaganden. 

 

Förvaltningschef fattar beslut om ändringar, upphörande och informerar 

socialnämnden om det fattade beslutet. 

 

Överenskommelsen och dess villkor kan komma att förändras över tid till 

följd av politiska beslut. 

Åtagande – kvalitet och utförande 

Intraprenaden åtar sig att utföra och utveckla verksamheten utifrån för 

verksamheten gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter, Uddevalla 

kommuns riktlinjer, socialnämndens mål, riktlinjer och uppdrag samt 

uppdrag från närmast överordnad chef. 

 

Åtagandet avser 24 gruppboendeplatser. 

Samverkan 

Parterna är skyldiga att samverka för att nå goda resultat i verksamheten. 

Uddevalla kommuns samverkansavtal gäller. 
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Ekonomi 

Intraprenaden ska precis som alla verksamheter inom förvaltningen följa 

kommunens ekonomistyrningsprinciper, dessa är ramverket för 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av 

kommunens verksamheter. Syftet med ekonomistyrningsprinciperna är att 

nå kommunens övergripande mål för ekonomi och verksamhet. God 

ekonomisk hushållning är en given utgångspunkt i den ekonomiska 

förvaltningen.  

 

Den ekonomiska förvaltningen styrs dessutom av riktlinjer och policys som 

beslutas av kommunfullmäktige, regler beslutade av kommunstyrelsen samt 

anvisningar från kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

 

Budget 

Intraprenaden tilldelas resurser utifrån fastställd resursfördelning. 

Resursfördelningssystemet kommer att arbetas om under våren 2020. 

Budgeten fastställs vid varje kalenderårs början. Under året sker justering 

för löneökningar. Socialnämnden har möjlighet att förändra tilldelad 

ekonomisk ram under pågående kalenderår. 

 

Investeringar 

Intraprenaden äskar medel från förvaltningen för investeringar, i samråd 

med berörd avdelningschef. 

 

Stöd i ekonomifrågor 

Intraprenaden ska få samma stöd av förvaltningen som motsvarande 

verksamheter. 

 

Policy och riktlinjer 

Intraprenaden skall följa kommunens policydokument och riktlinjer kring 

ekonomistyrning. 

 

Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning av intraprenaden sker på samma sätt som för 

förvaltningens egna verksamheter. Intraprenaden ska i delårsbokslut och 

årsbokslut redovisa resultatet och göra en analys av utfallet jämfört med 

åtagandet. 
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Ekonomisk uppföljning sker via controllerrapporter, delårsbokslut och 

årsbokslut. 

 

Överskott/underskott 

Redovisar intraprenaden ett överskott jämfört med budget, disponeras 

överskottet under resterande tid som överenskommelsen som gäller. Det ska 

redovisas till socialnämnden hur överskottet avses användas. 

 

Redovisar intraprenaden ett underskott jämfört med budget, ska man senast i 

februari månad redovisa en åtgärdsplan till socialnämnden som visar hur en 

ekonomisk balans ska uppnås under den kvarvarande tiden som 

överenskommelsen gäller. 

Avsteg från upphandlingsregler 

Intraprenaden får göra avsteg från kommunens upphandlings- och 

inköpsregler när det gäller inköp av förbrukningsvaror samt färdiglagade 

måltider för verksamheten. 

 

Intraprenaden ska redovisa till förvaltningen de inköp som intraprenaden 

gjort som är avsteg från gällande ramavtal. Redovisning skall göras i 

samband med delårs- och årsbokslut. 

Avgifter 

Intraprenaden har att följa de regler och beslut som gäller för Uddevalla 

kommun. 

Personal 

Medarbetare som startar en intraprenad behåller sin anställning i 

kommunen. De anställningsvillkor och anställningsförhållande som gäller i 

Uddevalla Kommun fortsätter att gälla för intraprenaden. Intraprenaden ska 

ta emot praktikanter på samma villkor som sker inom förvaltningen. 

 

En verksamhetspedagog skall finnas på intraprenaden. 

 

Den person som delegerats rätten att fatta beslut i personalfrågor enligt 

nedan, ansvarar för att kommunens riktlinjer och avtal följs. 

Delegationen av personalfrågor ska avse: 

- Beslut om anställning av personal 
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- Beslut om lönesättning av personal 

- Arbetsmiljöansvar 

- Rehabiliteringsansvar 

- Samverkan i de frågor där intraprenaden har beslutsrätt 

 

Stöd i personalfrågor 

Intraprenaden ska av förvaltningen (HR) få samma stöd i personalfrågor och 

på samma villkor som motsvarande verksamheter får. 

 

Policy och riktlinjer 

Intraprenaden ska följa kommunens och socialstyrelsens policydokument 

och riktlinjer kring arbetsrättsliga frågor. 

 

Kollektivavtal 

För intraprenaden tillämpas de centrala och lokala kollektivavtal som 

kommunen omfattas av. 

 

Anställning, omplacering och uppsägning 

Lagen om anställningsskydd ska tillämpas inom intraprenaden på samma 

sätt som inom övrig verksamhet inom förvaltningen. 

 

Arbetsmiljö och rehabilitering 

Intraprenaden har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. De 

riktlinjer som finns för arbetsanpassning och rehabilitering ska tillämpas av 

intraprenaden. Intraprenaden omfattas av förvaltningen/kommunens avtal 

med företagshälsovården. 

 

Lönesättning 

Intraprenaden ska följa kommunens lönepolicy och lönestruktur. 

Lönesättning av personal skall ske utifrån kommunens centrala anvisningar. 

Lönenivåer utanför yrkesgruppens lönespann ska vara föremål för samråd 

med kommunens HR-avdelning innan de beslutas. Intraprenaden får inte 

rekrytera personal från förvaltningens övriga verksamheter genom att 

erbjuda högre lön. 

 

Samverkan Medbestämmandelagen 

Intraprenaden omfattas av kommunens avtal om samverkan. 

 

Tvister 
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Tvisteförhandlingar gällande personalfrågor hanteras av kommunens HR-

avdelning. Tvist angående tolkning eller tillämpning av överenskommelsen 

ska ytterst avgöras av socialnämnden. 

 

Kompetensutveckling 

Intraprenaden ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling. 

Vidareutbildning som erbjuds centralt i kommunen eller av förvaltningen 

ska vara tillgänglig för intraprenaden. 

 

 

 

Uddevalla 2020- 

 

 

 

 

Roger Granat    Åsa Backman 

Socialchef    Enhetschef Intraprenad 

Socialtjänsten Uddevalla kommun  Avdelning för social omsorg 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Frivilligcentrum och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Frivilligcentrum om 

samverkan mot ofrivillig ensamhet. Uddevalla kommun ser Frivilligcentrums 

verksamhet som ett viktigt komplement till kommunens egna verksamheter. Initiativet 

är i linje med socialnämndens strategi om att motverka ensamhet. 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap föreslås med Frivilligcentrum 

med målet att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet och ohälsa av 

ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun under 2021 med möjlighet till ett års 

förlängning.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-08 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Frivilligcentrum och 

Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ingå överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen Frivilligcentrum 

med målet att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet och ohälsa på grund 

av ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun. 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Föreningen Frivilligcentrum 

Marion Vaern 

Maria Kullander 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som 

jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens 

och arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i 

Uddevalla.  

 

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och 

leva på. Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en 

skolning i demokrati, aktivitetssamordnare och skapare av gemenskap och mening 

för många människor bildar de en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn 

har olika utgångspunkter och förutsättningar. 

 

Många människor i Uddevalla är ensamma. Man kan vara ensam av många orsaker 

såsom hög ålder, förlorat nära anhörig, arbetslös eller fysiska eller psykiska besvär. 

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som 

rökning och en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Med tanke på den 

demografiska utmaning vi står inför behöver också äldres psykiska hälsa bli en 

sektorövergripande angelägenhet. Insatser för att minska ofrivillig ensamhet är inget 

som kan lösas av en aktör ensam. För att nå så många som möjligt som upplever 

ensamhet och som på grund av detta upplever utsatthet/ohälsa, behöver vi samverka. 

Socialnämnden har som övergripande strategi att sträva efter att åstadkomma breda 

politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor samt öka samarbetet med 

civilsamhället till exempel genom gemensamt förebyggande arbete. 

 

Frivilligcentrum har inkommit med initiativ till Uddevalla kommun om samverkan 

mot ofrivillig ensamhet. Frivilligcentrum är en deltagarstyrd arena som erbjuder sina 

deltagare olika former av gemenskap genom sitt mötescafé, sin gruppverksamhet och 

möjligheten att bli volontär. Frivilligcentrums verksamhet utgår ifrån önskemål som 

de ensamma ger uttryck för.  

 

Kommunen ser Frivilligcentrums deltagarstyrda verksamhet som ett viktigt 

komplement till kommunens egna verksamheter då Frivilligcentrum vänder sig till en 

målgrupp som kommunen har svårt att nå, i ett skede då det fortfarande är möjligt at 

främja gemenskap och förebygga ohälsa/utsatthet. 

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och 

upphandling som innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till 

att bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger 

utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella 

kontrakt.  

 

2. Värdegrund 

ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som 

underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på 

respekt för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras 

av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse.  

 

Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel 

som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, 
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prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten 

och dess arbetsmetoder.  

 

3. Parter i överenskommelsen 

Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden 

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla 

Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000–1397  
 

Idéburen sektor: Föreningen Frivilligcentrum, Uddevalla 

Besöksadress: Brattgatan 6, 451 50 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858501–1730 

 

4. Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället 

och att träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En av 

socialnämndens nämndstrategier rör att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

 

5. Mål med verksamheten 

Målet med verksamheten är att genom en meningsfull gemenskap motverka utsatthet 

och ohälsa på grund av ensamhet hos invånare i Uddevalla kommun.  

 

5.1. Målgrupp 

Målgruppen är personer som är ensamma och som på grund av detta upplever 

utsatthet/ohälsa. Många människor i Uddevalla är ensamma. Man kan vara ensam av 

många orsaker, såsom hög ålder, förlorat nära anhörig, arbetslös eller 

fysiska/psykiska besvär. Den ensamme står inte enkelt att finna i någon specificerad 

grupp eller organisation. Det är därför Frivilligcentrums första steg är att kontakta 

och knyta till sig kontaktpersoner som i sin tur kan hänvisa den ensamme till 

Frivilligcentrum.  

 

6. Insatser och åtaganden (överenskommen verksamhet) 

6.1. Nå fler i målgruppen 
Frivilligcentrum erbjuder en deltagarstyrd arena med mötescafé, gruppverksamhet 

och kan förmedla volontärer, där målgruppen själv är med och formar och utvecklar 

verksamheten utifrån aktuella önskemål och behov. Frivilligcentrum ses som en 

resurs i arbetet mot ofrivillig ensamhet med utanförskap, ohälsa och utsatthet som 

följd. Frivilligcentrum erbjuder ett kostnadsfritt och frivilligt alternativ i kommunen 

som kompletterar offentlig verksamhet. För att nå så många i målgruppen som 

möjligt är samverkan mellan föreningen och kommunen viktig, liksom kontakt med 

andra idéburna aktörer med samma målgrupp. Frivilligcentrum verkar för att nå nya 

besökare och att utveckla metoder och samverkan för det. 

 

6.2. Nya former för möten  
Mot bakgrund av pågående pandemi finns ett behov av att utveckla kompletterande 

kontaktmöjligheter för målgruppen, då fysiska möten har försvårats. Nya former för 

möten (stödsamtal/samtalsgrupp) behöver utvecklas via telefon och/eller 
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videosamtalslösningar. Frivilligcentrum har i uppgift att tillsammans med 

målgruppen hitta nya former för möten och ge stöd till målgruppen i den digitala 

världen.   

 

6.3. Lärande och kommunikation  

Erfarenheter och resultat kopplat till basverksamhet, att nå fler i målgruppen, 

samverkan och samordning samt kring utveckling av kompletterande kontaktformer 

kommuniceras löpande i arbetsgrupp, styrgrupp och i verksamhetsrapport. 

 

7. Tillgänglighet och öppethållande 

Frivilligcentrum har en centralt placerad lokal. Denna är bemannad av anställd 75% 

av arbetstiden. Däremellan har de ensamma, i grupp, tillgång till lokalen efter 

kontroll av tidigare bokningar.  

 

8. Organisation för partnerskapet 

8.1. Styrgrupp 

Verksamheten leds av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare 

som har mandat att fatta beslut av strategisk karaktär.  

 

Frivilligcentrum representeras i styrgruppen av Frivilligcentrums samordnare, 

föreningens ordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Frivilligcentrums 

samordnare är sammankallande av styrgruppen och ansvarig för dokumentation från 

styrgruppens möten. Uddevalla kommuns representant i styrgruppen är sektionschef 

för hemtjänst samt sektionschef för sektionen vuxen och funktionshinder. 

 

 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas två 

gånger per år, i februari och i september. Styrgruppens möten syftar till att följa upp 

verksamheten på strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som finns 

i överenskommelsen uppfylls. Styrgruppens möten sker i första hand i 

Frivilligcentrums lokaler. 

 

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och 

prestigelöshet. Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för 

verksamheten praktiska frågor.  

 

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå 

avsedda mål i IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av 

verksamheten sker, samt hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, 

extra viktiga att fokusera på. 

 

8.2. Arbetsgrupp för samverkan och samordning 

Arbetsgruppen består av representanter från Frivilligcentrum och socialtjänsten 

(biståndshandläggare, enhetschef inom hemtjänst samt en roll/funktion kopplad till 

socialtjänstens modellkommunsarbete). Arbetsgruppens möten sker i första hand i 

Frivilligcentrums lokaler.  

 

Arbetsgruppen ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån insatserna 

och åtagandena samt göra gemensamma eller kompletterande satsningar. Samordnare 
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på Frivilligcentrum är sammankallande för arbetsgruppen. Det innebär att 

arbetsgruppen ska hitta former för samarbetet och överenskommen verksamhet samt 

metoder/rutin för att nå målsättningen. 

 

Kommunen åtar sig att informera och lotsa personer i sina verksamheter som faller 

inom ramen för Frivilligcentrums målgrupp, till Frivilligcentrum. Frivilligcentrum 

tillhandahåller informationsmaterial som kommunen kan sprida till berörda. 

Frivilligcentrum kan i den mån det finns matchningar mellan uppdrag och volontär 

förmedla volontärer också till kommunala verksamheter.  

 

8.3 Uppföljning 

Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig 

verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet 

och aktiviteter, med koppling till ovanstående insatser och åtaganden, antal 

aktiviteter samt deltagarantal i Frivilligcentrums olika verksamhetsområden; 

mötescafé, gruppverksamhet, volontärverksamhet och de nya formerna för möten. 

Rapporten gäller för året innan. Frivilligcentrum ska inkomma med 

verksamhetsrapporten till socialnämnden i Uddevalla senast sista januari. 

 

9. Ekonomi 

Kommunen, socialnämnden, delfinansierar Frivilligcentrums verksamhet med  

200 000 kr per år. Utöver detta har Frivilligcentrum föreningsbidrag från kommunen.  

 

Frivilligcentrum vänder sig till människor som själva upplever ensamhet och riskerar 

ohälsa och utsatthet som en konsekvens av detta. Målgruppen har många gånger 

andra och större behov än de som är aktiva inom kommunens mötesplatser och 

aktivitetscenter eller pensionärsorganisationernas verksamhet, där de av olika 

anledningar inte känner sig hemma. Frivilligcentrum når en målgrupp där 

förebyggande och främjande insatser kan ha stor effekt genom att förhindra 

ytterligare ohälsa och utanförskap, och kan därmed bidra till minskade kostnader i 

kommunens verksamheter och inom hälso- och sjukvården. 

 

10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 

Överenskommelsen gäller från 2021-01-01–2021-12-31. Möjlighet finns att förlänga 

överenskommelsen med 12 månader om båda parter är överens om detta.  

 

Beslut om förlängning av överenskommelsen ska fattas av socialnämnden efter 

initiativ från parterna minst tre (3) månader innan överenskommelsen löper ut.  

 

Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders 

uppsägningstid. Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den 

andra parten. 

 

11. Avvikelser, ändringar och tillägg  

Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om 

väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla 

till styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska 

alltså inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via 

samtal.  
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Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att 

vara giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

 

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar 

för att dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är 

påkallat.  

 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget 

sker ska parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte 

för godkännande av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om 

överenskommelsen kan fortsätta.  

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden samt att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

 

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten 

så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.   

  

13. Återbetalningsskyldighet  

Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt 

har kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.   
 

Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit 

var sitt original.  
 

Datum ______________________ Datum _______________________ 

 

För Föreningen Frivilligcentrum För Uddevalla kommun, Socialnämnden 
 

_______________________________ ________________________________ 
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1 Del 1 

1.1 Verksamhetsbeskrivning och organisation 

Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett 

reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra 

kommunens uppgifter avseende; 

 

 Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen sägs om socialnämnd 

förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut 

hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. 

Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om vård av unga, 

lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken. 

 Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens 

primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som uppfylls 

genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 

 Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 

 Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn 

över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa 

receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen. 

 Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte 

kan få tillgång till bostad. 

 

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 

lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med 

behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 

 

Socialtjänsten är organiserad i fyra avdelningar. 

 

 
 

SOCIALCHEF

SOCIALNÄMND

Avdelning för

hälso- och sjukvård 

Avdelning för  

individ- och 

familjeomsorg

Avdelning för

social omsorg 

Administrativa 

avdelningen
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1.2 Nämndens styrkort 

1.2.1 Förändringar i nämndens styrkort 

Socialnämndens styrkort har under 2020 reviderats då några uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplaner och socialnämndens egna uppdrag har bedömts 

vara slutförda.  

 

Inför 2021 har ett av nämndens uppdrag i styrkortet reviderats (nr 8 nedan). 

Uppdraget om att skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av 

brukarbehov genom olika typer av driftsformer ska i första hand utveckla den 

egna verksamheten exempelvis genom intraprenad eller i samverkan med 

idéburen sektor.   

 

Inför 2021 har nämnden formulerat 9 nya uppdrag (nr 9–17 nedan). Dessa 

uppdrag är i linje med strategisk plan och nämndens strategier.  

1.2.2 Beskrivning av nämndens styrkort 

Kommunfullmäktige har fastställt en ny strategisk plan för 2020–2022 

innehållande kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem 

övergripande riktningar, 11 övergripande strategier, 10 mätbara mått samt 

kommunfullmäktiges styrkort 2020–2022. Tillsammans beskriver dessa vad som 

förväntas nås under mandatperioden.  

 

Med utgångspunkt från strategisk plan 2020–2022 med kommunfullmäktiges 

styrkort 2020–2022 har socialnämnden gjort justeringar i nämndens egna styrkort 

inför resterande del av mandatperioden. Socialnämnden har kopplat om sina 5 

nämndstrategier till 2 av de nya övergripande strategierna;  

 

 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg samt 

gemensamt förebyggande arbete. 

 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering. 

 

Socialnämndens styrkort innehåller nämndstrategier, politiska uppdrag och mått 

som kompletterar och stödjer de övergripande delarna. Grunden för 

socialnämndens styrkort är den strategiska planen för 2020–2022. Se bilaga. 

I socialnämndens styrkort finns 5 nämndstrategier: 

 

 Möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser 

 Säkra kompetensförsörjningen. 

 Ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 

 Motverka ensamhet och skapa trygghet. 

 Tänka nytt genom innovation och alternativa lösningar. 

 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från flerårsplanerna 2019–2021, 2020–

2022 samt 2021–2023. 
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1. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal (idéburet offentligt partnerskap). 

2. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 

kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en 

möjlighet. 

3. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2020–2022 fått i 

uppdrag att påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning. 

4. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och 

ungdomsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande. 

5. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

möjliggöra hemmaplanslösningar. 

6. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för äldrecentrum.  

7. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att i 

samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av 

lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

8. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

utveckla digitala och automatiserade processer. 

9. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda detta arbete. 

10. Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att delta i 

äldreomsorgslyftet. 

11. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 

tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

12. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

13. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra 

en omstart med heltidsresan. 

 

Fyra av kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplanerna 2018–2020 och 2019–

2021 bedöms vara slutförda och har avrapporterats men har ännu inte beslutats av 

kommunfullmäktige.  

 

 Söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga (2018–

2020)  

 Öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, 

Ljungskile (2019–2021)  

 Starta upp ett nytt korttidsboende för barn (2019–2021)  

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att riktade 
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och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens (KF ÖS 7)  

 

I socialnämndens styrkort finns 17 politiska uppdrag för mandatperioden. 

Samtliga uppdrag rapporteras i delårsuppföljningar och i samband med 

verksamhetsberättelse. 

 

1. Förvaltningen ska ta fram månadsuppföljning med relevanta och viktiga 

nyckeltal samt analys som möjliggör styrning mot att möta den 

ekonomiska utmaningen och nämndens strategier. 

2. Förvaltningen ska öka andelen anställda undersköterskor med 

omvårdnadsutbildning jämfört med andelen utan utbildning. Anställda 

som inte når upp till undersköterskans kvalifikationer ska ges tydliga 

incitament till vidareutbildning eller validering. 

3. Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den så kallade heltidsresan. Vid 

nyanställning ska heltid vara norm. 

4. Förvaltning ska se på möjligheten att dela upp omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter t ex service och omvårdnad 

5. Förvaltningen ska i samband med placeringar alltid utvärdera 

hemmaplanslösningar som ett första alternativ. 

6. Förvaltningen ska prioritera brukares delaktighet och inflytande genom att 

utvärdera efterlevnaden av genomförandeplaner. 

7. Förvaltningen ska belysa hur boendes hälsosituation inom LSS kan 

förbättras genom arbetssätt och strukturer som understödjer god 

kosthållning och fysisk aktivitet, till exempel genom en omvärldsanalys. 

8. Förvaltningen ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av 

brukarbehov genom olika typer av driftsformer och i första hand utveckla 

verksamheten i egen regi, exempelvis genom intraprenad eller samverkan 

med idéburen sektor. 

9. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med strukturomvandling av 

socialtjänstens boendeinsatser 

10. Förvaltningen ska kartlägga effekten av trygghetsboenden 

11. Förvaltningen ska breddinföra medicingivare 

12. Förvaltningen ska dubblera antalet automatiserade processer 

13. Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn 

14. Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans 

utifrån tilldelad budgetram 

15. Förvaltningen ska genomföra jämförelser med kommuner som har klart 

lägre kostnader 

16. Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att införa 80-90-100 modellen 

17. Förvaltningen ska utreda och analysera rimligt antal anställda per chef 

 

Socialnämndens styrkort innehåller både mått från kommunfullmäktiges styrkort 

och egna mått. Kommunfullmäktige har fördelat 6 mått till socialnämnden. 

 

 Minskad sjukfrånvaro 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka 
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 Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

 Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

 Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 

 

Socialnämnden har 4 egna mått i styrkortet:  

 

 Andel heltidsanställda 

 Sjukfrånvaro 

 Externa placeringar 

 Andel genomförandeplaner 

 

1.3 Ekonomisk översikt 

1.3.1 Socialnämnden 

Kommunbidrag och investeringar 

mkr Budget 2020 
Budget fast 

pris 2021 

Budget 
löpande pris 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Kommunbidrag 1 385,8 1 365,9 1 384,7 1 386,6 1 395,8 

Investeringar 44,0 80,3 80,3 101,7 106,8 

 

Socialnämnden har fått både minskat kommunbidrag samt tillskott. Nedan 

redovisas en övergripande sammanställning av de delar som påverkar 

kommunbidraget. Under respektive avdelning i avsnitt 2.2 framgår de ekonomiska 

förändringar som påverkar verksamheten utöver de delar som redovisas i denna 

sammanställning.  

 

Socialnämndens minskade kommunbidrag 

Socialnämndens andel av åtgärder uppgår till 26,0 mkr. Det motsvarar nämndens 

andel av åtgärder för minskade nettokostnader i årets planeringsförutsättningar.  

 

I kommunbidraget är återbetalning enligt reviderad plan till den sociala 

investeringsfonden medräknad samt återbetalning för den tilldelade budget för 

fallförebyggande. Medel för att kunna fortsätt arbetet med verksamheten för 

fallförebyggande som bland annat avser hemmafixarna finansieras inom 

socialnämndens budgetram.  

 

Kommunbidraget minskas också genom att en sänkning av internräntan sker från 

1,5 procent till 1,25 procent. Internhyror och lokalvård minskas i budgetram efter 

sparåtgärder inom samhällsbyggnadsnämnden och kostnaderna ska minska med 

motsvarande belopp för socialnämnden. För att effektivisera administrationen 

kring förtroendevaldas iPads kommer kostnaderna att bokföras centralt på 

kommunfullmäktige från och med 2021. 
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Växling för webbtjänst ska finansieras med kommunbidrag och inte via IT-

avgifter med 0,5 mkr. Effektiviseringsfonder ska återbetalas med 6,9 mkr. 

Ramjustering görs för 1 januari–15 februari avseende omfördelningen av 

försörjningsstöd till arbetsmarknadsavdelningen med 9,0 mkr. Kapitalkostnader 

minskar med 3,9 efter justering i budgetramen från investering till drift enligt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

 

Socialnämndens tillskott i kommunbidrag 

Samtliga inlämnade ansökningar från kapitalkostnadsreserven ingår, även de som 

inte har beslutats av kommunstyrelsen för 2020. Det innebär ett tillskott för 

socialnämnden avseende den nya gruppbostaden på Mistelgatan som öppnade i 

våras med 7,7 mkr.  

 

Löneökningar för samtliga förbund förutom Kommunal, Vision och SSR ingår i 

ramomräkningen. För socialnämndens del innebär det därför endast ett litet 

tillskott för helårseffekt av löneökningar avseende 2020. Tillskott beräknas 

fastställas i kommunstyrelsen i december och socialnämnden kommer då att få 

komplettering i kommunbidraget. Kompensation för politikerlöner sker också 

senare, utifrån snitt procentuellt för samtliga avtal.  

 

I kommunbidraget som är redovisat i verksamhetsplanen för 2021 har 

socialnämnden fått uppräkning för löneökning inom personlig assistans enligt 

SFB, arvode familjehem inom individ- och familjeomsorg, personaldel i 

institutioner och personlig assistans SFB för de 20 första timmarna. Utöver det så 

har socialnämnden fått uppräkning för övriga kostnader samt intäkter. 

 

PO-pålägget höjs från 39,20 procent till 40,15 procent för personal och 

förtroendevalda, vilket kompenseras i kommunbidraget.  

 

Tillskott tillförs med 1,0 mkr för 2021 avseende läkemedelsrobot enligt tidigare 

beslut från effektiviseringsfonden. 

 

Utifrån den demografiska utvecklingen för äldre ges ett tillskott med 10,5 mkr. 

Avseende ökade behov ges 7,0 mkr för åren 2021–2023, med fördelningen 4,0 till 

nya gruppbostaden Mistelgatan inom avdelningen för social omsorg utöver 

tidigare tilldelat belopp och 3,0 mkr till personlig assistans LSS inom individ- och 

familjeomsorg till följd av ändrade förutsättningar. Ett generellt statsbidrag om 

ungdomsövervakning tilldelas socialnämnden med 0,2 mkr. 

 

Utöver det tilldelade kommunbidraget, tillkommer statsbidraget för 

äldreomsorgslyftet med 10,5 mkr genom rekvirering hos Socialstyrelsen och det 

generella statsbidraget riktat till äldre med 23,0 mkr. Uddevalla kommun är utvald 

till en av 10 modellkommuner och ska även under år 2021 kunna rekvirera 

statsbidrag för det uppdraget. Socialnämnden rekvirerar för nämndens 

verksamheter löpande under åren de statsbidrag som Uddevalla kommun blir 

tilldelad. 
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Investeringsbudget 
Socialnämnden har fått 80,3 mkr beviljade i investeringsbudget efter justering utifrån 

den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde ikraft 2019. 

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 76,0 mkr av dessa. Arbete pågår för 

gruppbostaden Störtloppsgatan (Fasseröd) som har en budget med 16,0 mkr. Budget 

finns avsatt med 34,0 mkr för utbyggnad av befintligt vård- och omsorgsboende med 

20 platser och hemtjänstlokal vid Rotviksbro. Det finns under året också budget till en 

ny gruppbostad och en servicebostad enligt LSS med 26,0 mkr, men behovet av 

bostäderna kvarstår inte längre. Av den tilldelade investeringsbudgeten för 2020 

finns 4,3 mkr inom socialnämnden, fördelat med 2,3 mkr till inventarier inom 

befintliga verksamheter, 1,0 mkr för inventarier till nybyggnationer, 0,5 mkr för 

återinvesteringar i ombyggnationer och 0,5 mkr till infrastruktur och 

digitalisering.  

Budget per verksamhetsområde (enligt räkenskapssammandraget) 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Individ- och 
familjeomsorg 

24,8 201,6 176,8 

Insatser enlig LSS/SFB 84,9 445,7 360,8 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

112,0 912,5 800,5 

Gemensam 
verksamhet 

0,0 46,6 46,6 

Summa 221,7 1 606,4 1 384,7 

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS). 

Inom uppställda verksamheter finns sammanställda belopp tillhörande dess 

verksamhetsgrupp. 

Budget per avdelning 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Avdelningen för 
individ- och 
familjeomsorg 

51,6 482,5 430,9 

Avdelningen för social 
omsorg 

152,1 898,2 746,1 

Avdelningen för hälso- 
och sjukvård 

2,8 135,2 132,4 

Administrativa 
avdelningen och 
gemensam 
verksamhet 

15,2 90,5 75,3 

Summa 221,7 1 606,4 1 384,7 

Belopp redovisas per avdelning. Inom varje avdelning ingår olika 

verksamhetsgrupper enligt räkenskapssammandragets definitioner.   
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2 Del 2 

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

2.1.1 Välfärdsutmaningen  

Sveriges kommuner och regioner, SKR, skriver i sin senaste ekonomirapport från 

oktober att det råder fortsatt stor osäkerhet i ekonomin. Smittspridningen av 

covid-19 har ökat under hösten och det är mycket osäkert kring vilka ekonomiska 

effekter detta ger. Av denna anledning gör SKR i sin ekonomirapport ingen 

långsiktig ekonomisk prognos, då osäkerhetsfaktorerna är för stora. 

 

SKR målar istället upp ett ekonomiskt scenario med antagandet om att 

smittspridningen kulminerar globalt 2020 och att återhämningen blir utdragen och 

ger långsiktiga verkningar. Under år av svag konjunktur påverkas 

arbetsmarknaden negativt och en ökning av skatteunderlaget 2021. 

 

Precis som förra årets ekonomirapport angav fortsätter trycket från demografin. 

Utmaningen består i att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare 

än antalet invånare i arbetsför ålder. Samtidigt ska den arbetsföra befolkningen 

svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Framförallt är det 

äldreomsorgen som har stort tryck med ökande behov. Det är i grunden positivt att 

människor blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. Dock ställs 

högre krav på att hantering välfärdsutmaningen avseende personal och ekonomi. 

 

Välfärdsutmaningen ser olika ut i Sverige och för att klara den krävs flera 

åtgärder. Ny teknik och digitalisering är en åtgärd. Främjande och förebyggande 

arbete en annan åtgärd. Personalförsörjningen är central. 

 

SKR:s bedömning av Sveriges välfärdsutmaningar avspeglas även i Uddevalla. 

Socialtjänsten står inför en period av minskade budgetramar (exklusive 

löneökningar) samt fler invånare i de grupper som har behov av nämndens 

välfärdstjänster. Antal invånare i Uddevalla kommer att öka årligen med cirka 500 

personer.  

 

Tabell: Folkmängdsökning efter åldersklasser. Faktisk befolkning 2019, 

prognosvärden för 2021–2029 
 

 2019 2021 2023 2025 2027 2029 

0–19 13 512 346 334 307 267 284 

20–64 31 260 291 389 429 483 391 

65–79 8 507 209 103 -7 82 143 

80-w 3 424 50 152 259 203 218 

Summa 56 703 57 599 58 577 59 565 60 600 61 636 

Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2020 
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Den största delen av befolkningsökningen är i åldersgrupperna 0–20 år och 65 år 

och äldre. Befolkningsutvecklingen i Uddevalla är positiv men kommer också 

innebära att fler barn, ungdomar och äldre, jämfört med 2020, kommer ha behov 

av stöd. Dessa s k "volymökningar" behöver hanteras samtidigt som nämndens 

budgetram minskar. Utifrån befolkningsprognosen beräknas volymökningar för 

2021–2023 enligt nedan. 

 

Tabell: Volymökningar 2021–2023, mkr, ackumulerad 

 2021 2022 2023 

Barn och unga 2 4 6 

Missbruk 0,5 1 1,5 

LSS 4 8 12 

Äldreomsorg 11 22 32 

Funk LSS 1 2 3 

Summa 18,5 37 54,5 

2.1.2 Personalförsörjning 

Välfärden står även inför utmaningar kring personalförsörjning. Behovet av 

medarbetare ökar samtidigt som antalet i yrkesför ålder inte ökar i samma takt. 

Antal invånare i yrkesförålder bedöms öka i Uddevalla. Däremot visar Västra 

Götalandsregionens befolkningsprognos från 2020 att antal invånare i yrkesför 

ålder i Fyrbodal kommer minska fram till 2030. Detta kommer att öka 

konkurrensen om medarbetarna kommande år i vår region.  

 

Inom socialtjänsten väntas också ökande pensionsavgångar de kommande åren. 

Fram till 2029 väntas nästan 500 pensionsavgångar. Avdelningen för social 

omsorg står för 393 av dessa. Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen, som är 

relativt liten väntas ett 50-tal pensionsavgångar. 

 

Bild: Pensionsavgångar inom socialtjänsten 2020–2029 

 
Källa: Beslutsstöd 
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De nationella prognoserna som visar på stora behov av resurstillskott grundas på 

antaganden om att arbetssätten är de samma och att vi jobbar på samma sätt. Om 

vi arbetar på samma sätt som idag skulle ytterligare cirka 500 medarbetare 

behövas fram till 2030. För att möta personalbehovet behöver nya tekniska 

lösningar nyttjas för att utveckla arbetssätten. Även stödet till individer behöver 

utvecklas så att individer kan leva ett självständigt liv och individers behov kan 

tillgodoses. 

2.1.3 Utgångsläget 

Det kan konstateras att socialtjänsten har arbetat sig fram till ett bra utgångsläge 

under de senaste åren, vilket också de ekonomiska resultaten visar på. 

Omfattande, långsiktiga och strukturella effektiviseringsåtgärder har genomförts 

sedan det kraftiga underskottet för 8 år sedan. De senaste 1–2 åren har 

verksamheterna arbetet med flertalet åtgärder som är anledning till det 

utgångsläge som socialtjänsten nu befinner sig i.  

 

Utvecklingen och omstruktureringen av verksamheterna är både nödvändig och 

har visat resultat och behöver därför fortsätta för att kunna möta behoven med 

begränsade resurser. 

2.1.4 Förvaltningens strategier 

Förvaltningen har identifierat följande strategier för att tillgodose ett ökat behov 

inom tilldelad budgetram: 

 

 Fortsätta strukturomvandling av boendeinsatser inom hela socialtjänstens 

område för att möta brukares behov och förväntningar med begränsade 

resurser. 

 Trygga personalförsörjningen genom ökad kompetens, förbättrade 

arbetsvillkor, förbättrad arbetsmiljö, sänka sjukfrånvaron och öka andelen 

heltidsanställda. 

 Fortsätta implementera ny teknik och digitalisering för att öka brukares 

trygghet, ökad service och minska den interna administrationen. 

 

Fortsatt strukturomvandling 

Strukturomvandlingen omfattar i första hand socialtjänstens boendeinsatser men 

också andra insatser som kan vara främjande eller förebyggande för den enskilde. 

Strukturomvandlingen syftar till att ta fram konkreta förslag på hur boendeinsatser 

för socialtjänstens målgrupp (inte bara äldre) ytterligare kan utökas och 

differentieras för att tillgodose ”rätt” boendeinsats utifrån behovet hos aktuell 

målgrupp. 

 

Strukturomvandlingen omfattar också att nyttja verksamhetslokaler och övriga 

lokaler socialtjänsten har på ett effektivt sätt.  
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Trygga personalförsörjningen 

Personalförsörjningen är central i välfärdsutmaningen. I en ökad konkurrens om 

medarbetare behöver socialtjänsten vara en attraktiv arbetsplats med goda 

möjligheter till kompetensutveckling, goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. 

Att trygga personalförsörjningen är en omfattande strategi och har flera 

beståndsdelar.  

 

En del är den statliga satsningen äldreomsorgslyftet. Det syftar till att öka 

grundkompetensen inom äldreomsorgen genom fler outbildade medarbetare eller 

vårdbiträden ska bli undersköterskor. Ett ytterligare sätt för att öka 

grundkompetensen är öka incitamenten för vidareutbildning. 

 

En annan del är heltidsresan. Heltidsresan är ett politiskt definierat uppdrag. 

Heltidsresan syftar till att förbättra arbetsvillkoren (heltidslön, mindre övertid), 

öka kontinuiteten (färre timvikarier) samt stärka branschens attraktionsvärde när 

unga väljer yrke.  

 

En tredje del är rehabilitering. Att sjukfrånvaron ska minska är viktigt för den 

enskilde medarbetare, verksamheten och samhället. Syftet med 

rehabiliteringsdelen är att få fler långtidssjukskrivna rehabiliterade tillbaka till 

arbetslivet. 

 

För att ytterligare rusta och stärka medarbetarna i en utveckling mot att allt fler 

vårdas i sina hem med svårare sjukdomar behöver särskilda kompetenssatsningar 

göras inom HSL, demens och syn- och hörsel. Kompetenssatsningar behöver 

göras till medarbetare för att öka kvaliteten inom hela äldreomsorgen. 

 

Första linjens chefer har ett viktigt uppdrag. De ska kunna leda förändringsarbetet 

med minskade resurser. Första linjens chefers förutsättningar i detta behöver 

förbättras. Kunskapshöjande insatser och tydliga uppdrag är särskilt viktigt. 

 

Ny teknik och digitalisering 

Nya tekniska lösningar pekas ut som en viktig faktor för att klara av både den 

ekonomiska utmaningen och utmaningen med personalbrist de kommande åren. 

Bedömningen är att de tekniska lösningarna blir bättre och smartare och därmed 

kommer bli viktiga för att klara av välfärdsutmaningen. Under 2020 blev 

Uddevalla modellkommun och digitaliserar nu för en smartare socialtjänst.  

 

De övergripande målen med satsningen är flerbottnad med fokus att:  

 

 Ge äldre med digitalt stöd ökad möjlighet till trygghet, delaktighet, 

självständighet och aktivitet. 

 Vara en attraktiv arbetsgivare med effektiv verksamhet av hög kvalitet 

genom digitalisering. 

 Vara bättre rustad för att möta välfärdsutmaningen med stöd av ökad 

digitalisering av verksamheten. 
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En handlingsplan med aktiviteter är framtagen för att beskriva alla satsningar. De 

omfattar ett 15–20-tals aktiviteter till exempel automatisering av processer, 

visningsmiljö för smarta ting, medicingivare och sensorteknik.  
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2.2 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

2.2.1 Avdelningen för individ- och familjeomsorg 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Budget löpande 
pris 2021 

Intäkter 77,3 48,5 51,6 

Kostnader 567,2 478,2 482,5 

Netto 489,9 429,6 430,9 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen bidrar med följande åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 

socialnämnden. Åtgärderna motsvarar en minskning med 12 mkr i avdelningens 

budgetram. 

 5,0 mkr avseende köp av plats inom LSS, då man arbetar med 

hemmaplanslösningar genom att hitta andra insatser än externa placeringar 

samt då nytt boende med inriktning boende för vuxna enligt LSS öppnade 

under år 2020. 

 3,0 mkr är det beräknat att intäkterna kommer att öka under 

biståndsenheten SoL för avgifter avseende social omsorg inom hemtjänst 

samt vård- och omsorgsboende, vilket minskar den totala budgetramen 

med motsvarande belopp.  

 4,0 mkr förutsatt att erforderliga beslut fattas angående förändrade 

förutsättningar avseende anhöriganställningar inom hemtjänst.  

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 9,5 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 2,0 mkr då det statliga bidraget från DELMOS (delegationen mot 

segregation) som används inom öppna verksamheter och inom öppna 

förskolan beräknas upphöra under 2021. 

 7,5 mkr till verksamheten för barn och unga, då behovet av placeringar 

fortsatt är stort, varav 5,0 mkr är riktade till institutionsvård och resterande 

2,5 mkr till familjehem. 

 

Övriga justeringar i budgetramen 

Avdelningens budgetram påverkas utöver minskning och tillskott också av andra 

interna justeringar inom socialnämnden. 

 

Den fasta budgeten för enhetschefer och administratörer inom hemtjänsten 

kommer att fördelas ut till verksamheten via hemtjänstersättningen. Den 

kommunala hemtjänstutföraren har tidigare fått en lägre ersättning för 

hemtjänstinsatserna då den fasta budgeten funnits. Förändringen innebär att 

budget omfördelas från avdelningen för social omsorg till individ- och 
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familjeomsorg respektive hälso- och sjukvård och sker genom en månadsvis 

utbetalning via hemtjänstersättningen. 

 

Den budget som betalats ut som ersättning från individ- och familjeomsorg och 

hälso- och sjukvård och som avser särskilt boende (Norgårdens servicehus) 

kommer omfördelas direkt till berörd verksamhet inom avdelningen för social 

omsorg. Orsaken till omfördelningen är att personer som beretts plats på boendet 

har mer omfattande omvårdnadsbehov än tidigare. Den interna ersättningen till 

Norgårdens servicehus för beslutade insatser har tidigare redovisats under 

myndighetsdelen (avdelningen för individ- och familjeomsorg). Den del som 

fortfarande hanteras som hemtjänst i ordinärt boende inom Norgården kommer 

fortsätta enligt tidigare hantering via hemtjänstesättning och ersättning för 

delegerad hemsjukvård. 

 

Kostnaden för IOP-avtalet (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan föreningen 

Saronhuset och Socialnämnden för verksamheten gällande träffpunkten och Noras 

akutboende har hanterats inom avdelningen för individ- och familjeomsorg. 

Budgeten och kostnaden omfördelas till avdelningen för social omsorg, som är 

utförare avseende insatser riktat mot missbruk och socialpsykiatri.   

 

Avdelningens budget avseende försörjningsstöd är från och med 2021 helt 

omfördelad till kommunstyrelsen.  

Verksamhetsbeskrivning 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har som uppdrag att inom 

socialtjänstens ansvarsområde ansvara för myndighetsutövning, huvudsakligen 

ges beslut med stöd av SoL, LSS, LVU, LVM, alkohollagen och tobakslagen. 

Avdelningen ansvarar även för information, råd och stöd i sociala frågor, 

förebyggande socialt arbete samt utförande av verksamhet med insatser som riktar 

sig främst till barn, unga och deras familjer.   

 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att ta emot ansökningar 

och orosanmälningar, göra bedömning om utredning ska inledas, därefter utreda, 

bedöma och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp 

beviljade insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig 

levnadsnivå och goda levnadsvillkor om de ges med stöd av LSS. Målgrupper är 

främst äldre personer, personer med funktionsnedsättning, personer med 

missbruks- och beroendeproblematik, barn och unga som far illa samt personer 

som är utsatta för våld i nära relation. 

 

Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt 

insatser i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 

förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är 

individuellt utformade och anpassade till den enskildes önskemål, behov och 

resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och frigör den enskildes 

egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt som externt i syfte 

att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses.  
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Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda 

insatser som vänder sig till barn, unga och deras familjer, personer utsatta för våld 

i nära relation samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Övriga 

ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst, avgiftshandläggning, platssamordning 

för vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser samt tillståndsenhet.   

Framtida utmaningar 

Senaste befolkningsprognosen visar på det demografiska trycket, dvs det blir fler 

barn och unga, fler äldre och färre i arbetsför ålder. De demografiska 

förändringarna innebär ökade behov inom IFO:s ansvarområde. De områden som 

framför allt påverkas är stöd till äldre och insatser för barn och unga. 

 

Utöver demografin visar utvecklingen i samhället de senaste åren att allt fler barn 

och unga lever i socialt utsatta situationer. Antal orosanmälningar har mer än 

fördubblats sedan 2015 och trenden är ökningstakten fortsätter. Andel barn och 

unga i Uddevalla som är föremål för en orosanmälan har ökat från ca 6 % till över 

8 % 2020. Social utsatthet t ex. att man inte har ett arbete och kan försörja sig, att 

man lever i ett utsatt område, att man är utsatt för våld i nära relation, 

hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet osv. samt att andra huvudmän har 

svårt att klara sina uppdrag gör att det blir fortsatt stort behov av stöd från 

socialtjänsten. Det fortsatt höga inflödet medför behov av motsvarande 

personalresurser. 

 

Insatser för barn och unga 

Målet är att rätt barn ska ha rätt insats i rätt tid och vård på hemmaplan alltid ska 

vara första alternativet. Institutionsvård sker huvudsakligen genom Statens 

institutionsstyrelse, SIS, då problematiken är av den omfattning att den inte kan 

mötas upp med hemmaplanslösningar eller vård i familjehem. Unga kriminella är 

en stor utmaning för samhället och socialtjänsten och de insatser som finns leder 

tyvärr inte heller alltid till det resultat som skulle önskas.  

 

Ytterligare utmaning är att dygnskostnaderna för såväl institutionsvården som 

familjehemsvården har ökat kraftigt. Allt fler barn behöver familjehemsvård, och 

behovet ser inte ut att minska under kommande år. Det är stor konkurrens om 

familjehemmen, då behovet ökar i hela landet och detta driver även upp 

kostnaderna.  

 

För att bromsa kostnadsutvecklingen inom familjehemsvården har vi en utarbetad 

strategi som bl.a. ska leda till minskat behov av de dyrare konsulentstödda 

familjehemmen, dvs. andelen egna familjehem ska öka.  

 

För att möta upp det ökade trycket och undvika placeringar behöver vi utveckla 

och förstärka det förebyggande arbetet och arbetet med tidiga, riktade och mer 

omfattande insatser på hemmaplan. Detta innebär ökade personalkostnader även 

inom verkställigheten. 
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Tabell: Årlig folkmängdsförändring, 0–19 år, prognos för 2020–2029 

 

 

Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2020 

 

Framtagen befolkningsprognos anger att antalet barn och unga i ålder 0–19 år 

kommer att öka med ca 460 barn och unga fram till och med 2023, vilket också 

ger ökat behov av socialtjänstens insatser på olika nivåer.  

 

En utgångspunkt är att ungefär 3 % av alla barn och unga är i behov av 

specialistinsatser eller omfattande insatser och 20–30% behöver särskilt stöd av 

första linjens hälso- och sjukvård, elevhälsa och socialtjänst. 

 

Tabell: Antal anmälningar barn 0–20 år, 2015–2019, prognos 2020 

 

 
Källa: Uppgifter från verksamhetssystemet Procapita IFO 

 

Tabell: Procentuell andel av barn och unga 0–20 år i befolkningen som 

anmäls, 2016–2019, prognos 2020 
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Källa: Uppgifter från verksamhetssystemet Procapita IFO samt befolkningsprognos 

2020.  

 

Andelen barn och unga som är föremål för en orosanmälan till socialtjänsten ökar, 

vilket är en oroväckande utveckling. Utvecklingen är inte bara kopplad till 

befolkningsökningen utan en spegling av samhällsutvecklingen. 

 

Ny lagstiftning – större förändringar 

Ny lag ”Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, föreslås träda i 

kraft 1/1 2022. Det innebär bland annat att insatsen skyddat boende regleras i 

socialtjänstlagen som en ny placeringsform och barn i skyddat boende ska 

omfattas av samma regelverk som andra placerade barn. Denna föreslagna 

lagändring kommer definitivt att innebära ökade krav på handläggning och 

därmed ökade behov av handläggarresurser för socialsekreterare. I förslaget 

menar man att detta är kostnadsneutralt så inga extra statliga bidrag kommer att 

utgå.  

 

I proposition 2020/21:35 föreslås att den skyldighet som socialnämnden idag har 

att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken när den unge har varit placerad i samma 

familjehem under tre år, ska kompletteras med en skyldighet för socialnämnden 

att även efter denna tidpunkt årligen överväga om det finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 mars 2021. I 

förslaget menar man att lagändringen endast medför marginella kostnadsökningar 

för kommunerna och inga statliga bidrag kommer att utgå. Förslaget medför dock 

krav på handläggningen för socialsekreterarna.  

 

SOU – förslag till ny socialtjänstlag har presenterats som en fortsatt ramlag. 

Förslaget innehåller förändringar som tex. att socialtjänsten ska vara mer 

lättillgänglig och arbeta mer förebyggande. Det ger möjlighet att arbeta mer med 

tidiga insatser som kan erbjudas utan biståndsbeslut, dvs som service. Områden 

som detta föreslås omfatta är till exempel föräldrastöd och stöd till personer med 

missbruk och beroende. Det föreslås även så kallad förenklad biståndsbedömning 

inom delar av äldreområdet. Detta kan innebära mindre belastning på den 

myndighetsutövande delen och ge mer utrymme till uppföljning samt 
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förebyggande och tidiga insatser. Om processen blir snabb kan lagen träda i kraft 

tidigast om cirka 2–3 år. 

Interna uppdrag  

De strategier avdelningen, utöver socialnämndens och förvaltningens strategier, 

kommer att arbeta efter under kommande år är: 

 

 Socialtjänsten ska ha ett förebyggande förhållningssätt som ska 

fördröja/undanröja behov av omfattande insatser och 

myndighetsutövningen ska, utan avkall på rättssäkerhet, arbeta för att den 

enskilde prövar lägre insatsnivåer innan denne går vidare i insatstrappan. 

 Vi ska fokusera på att förbättra vårt interna samarbete samt på förbättrad 

samverkan med andra myndigheter, organisationer och civilsamhället. 

Insatser som ges ska vara samordnade och ha brukaren i fokus.  
 

Omvärldsbevakning 

Om våra kostnader är högre än jämförbara kommuner kan vi genom jämförelse 

finna sätt att utveckla och förändra arbetssätt, som både kan förbättra kvalitet och 

effektivisera. Ett exempel på ovanstående är förändringsarbetet inom LSS som 

både ska förbättra kvalitet och öka effektiviteten. Detta ska uppnås genom att 

bredda utbudet genom införande av boendestöd, utöka andelen servicebostad i 

förhållande till gruppbostad samt minska behovet av externa placeringar. Det är 

ett långsiktigt förändringsarbete som engagerar såväl myndighetsutövningen som 

utförarverksamheter.  

 

Insatser på hemmaplan ska vara första alternativ 

Efter omorganisationen har vi inte fått till stånd den samverkan mellan 

myndighetsutövning och utförarverksamheterna som är nödvändig för att lyckas 

med uppdraget om att insatser på hemmaplan ska vara första alternativ. För att 

använda de resurser vi har på bästa sätt är det av största vikt att 

myndighetsutövning och utförarverksamheter inom social omsorg har en 

gemensam syn på hur hemmaplanslösningar ska utformas och användas. 

Verksamheterna behöver ha en gemensam kunskapsbas och arbetssätt i 

samverkan. Detta är en av förutsättningarna för att ha samsyn i vilka effekter och 

resultat som kan förväntas av olika insatser som ges. Målgruppen kräver 

långsiktiga och hållbara insatser som bygger på samsyn och samordnade insatser. 

Det är därför nödvändigt att gemensamt komma fram till hur verksamheten ska 

vara utformad och inriktad för att vara anpassad till målgruppen och dess behov. 

 

Systematisk uppföljning 

För kvalitets- och verksamhetsutveckling, dvs. att det vi gör ska ske på det bästa 

och mest effektiva sättet, kommer vi under kommande år att intensifiera arbetet 

med att systematiskt följa upp och utvärdera våra insatser. Målet är att alla 

utförarverksamheter inom sektionen för barn och unga har en utarbetad plan för 

systematisk uppföljning under nästa år och att det sedan är en självklar del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Inom Fyrbodals kommunalförbund har en 
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gemensam tvåårig satsning startats för att ta fram en metod för uppföljning av 

placerade barn och unga inom myndighetsutövningen.  

 

Personalförsörjning 

Personalförsörjning är en av avdelningens mest prioriterade frågor och ett av de 

viktigaste uppdragen för våra chefer. Vi behöver kontinuerligt arbeta med 

uppgiften att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på en god arbetsmiljö, 

introduktion, kompetensutveckling, ledarskap och arbetsledning samt sänka 

sjukfrånvaron.  

 

De största personalkategorierna inom IFO är socialsekreterare och 

biståndshandläggare. Rekryteringsläget är något bättre än för något år sedan, men 

det är fortfarande svårt att rekrytera personal med den erfarenhet som är önskvärd.  

 

Digitalisering och välfärdsteknologi 

Vi ska uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering. Vi har påbörjat en 

genomlysning av våra administrativa processer som kan frigöra tid och resurser 

till det sociala arbetet. Fler möten och mer av kompetensutvecklingen sker idag 

digitalt, och denna utveckling kommer att fortsätta. Välfärdsteknologi kommer att 

införas i större utsträckning inom vård och omsorg och detta påverkar också 

myndighetsutövningen som behöver vara följsam och vara delaktig i 

genomförandet.  

Interna uppdrag (förvaltningens uppdrag) 

  Förvaltningens uppdrag 

 Biståndsbedömning - arbetssätt inom biståndsenheten 

 Översyn LSS - ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter 

 Vara en attraktiv arbetsgivare samt arbeta långsiktigt med personal- och kompetensförsörjning. 

 Kvalitetssäkring och effektivisering av familjehemsvården 

 Digitalisering i avdelningen - effektivisera administration, digitalisera och införa e-tjänster för att 
kunna frigöra resurser till de områden där behoven är som störst 

 Omvärldsbevakning 

 Insatser på hemmaplan ska vara första alternativ 

 Ledning och styrning 

 Systematisk uppföljning av verksamheterna 
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2.2.2 Avdelningen för social omsorg 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Budget löpande 
pris 2021 

Intäkter 155,2 150,5 152,1 

Kostnader 892,2 898,6 898,2 

Netto 737,0 748,1 746,1 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen bidrar med följande åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 

socialnämnden. Åtgärderna motsvarar en minskning med 8 mkr i avdelningens 

budgetram. 

 2,0 mkr inom daglig verksamhet för att komma närmare 

rikssnittgenomsnittet, då Uddevalla kommun har högre kostnader än 

många andra kommuner. Åtgärden väntas ge effekt under flera år. 

 3,0 mkr inom personlig assistans som har en budgetram trots att 

verksamheten får timersättning via Försäkringskassan för de ärenden där 

de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. 

Timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent för år 

2021. Schablonen fastställas därmed till 315 kronor per timme att jämföra 

med höjningen av timschablonen som åren 2018–2020 var 1,5 procent. 

Åtgärden väntas ge effekt under flera år. 

 2,0 mkr i minskad budgetram för nattpatrullen inom sektion för 

förebyggande och trygghet i och med införande av fler tillsynskameror.  

 1,0 mkr avseende trygghetslarm, då kostnaderna ska minska efter att ny 

upphandling har genomförts. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 8,9 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 2,0 mkr till det tidigare sociala investeringsprojektet för fallförebyggande 

som bland annat avser hemmafixarna inom daglig verksamhet. Tillskottet 

tillförs för att verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas som tidigare, 

då budgeten från kommunstyrelsen upphör och projektet avslutats. 

 5,0 mkr i tillskott för Mistelgatans gruppboende för helårseffekten av 

verksamheten utöver de tidigare fördelade medlen som verksamheten har 

fått under år 2020.   

 1,9 mkr till Norgården i samband med förändring av hanteringen från 

timersättning till fast budget, då behoven och insatserna har ökat. 

 

Övriga justeringar i budgetramen 

Avdelningens budgetram påverkas utöver minskning och tillskott också av andra 

interna justeringar inom socialnämnden. 
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Den fasta budgeten för enhetschefer och administratörer inom hemtjänsten 

kommer att fördelas ut till verksamheten via hemtjänstersättningen. Den 

kommunala hemtjänstutföraren har tidigare fått en lägre ersättning för 

hemtjänstinsatserna då den fasta budgeten funnits. Förändringen innebär att 

budget omfördelas från avdelningen för social omsorg till individ- och 

familjeomsorg respektive hälso- och sjukvård och sker genom en månadsvis 

utbetalning via hemtjänstersättningen. 

 

Den budget som betalats ut som ersättning från individ- och familjeomsorg och 

hälso- och sjukvård och som avser särskilt boende (Norgårdens servicehus) 

kommer omfördelas direkt till berörd verksamhet inom avdelningen för social 

omsorg. Orsaken till omfördelningen är att personer som beretts plats på boendet 

har mer omfattande omvårdnadsbehov än tidigare. Den interna ersättningen till 

Norgårdens servicehus för beslutade insatser har tidigare redovisats under 

myndighetsdelen (avdelningen för individ- och familjeomsorg). Den del som 

fortfarande hanteras som hemtjänst i ordinärt boende inom Norgården kommer 

fortsätta enligt tidigare hantering via hemtjänstesättning och ersättning för 

delegerad hemsjukvård. 

 

Kostnaden för IOP-avtalet (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan föreningen 

Saronhuset och Socialnämnden för verksamheten gällande träffpunkten och Noras 

akutboende har hanterats inom avdelningen för individ- och familjeomsorg. 

Budgeten och kostnaden omfördelas till avdelningen för social omsorg, som är 

utförare avseende insatser riktat mot missbruk och socialpsykiatri.   

 

De ökade personalkostnaderna för vård- och omsorgsboende på Skogslyckan samt 

Södertull som uppstått efter förändringar av bemanning och omvandling under år 

2020 får avdelningen hantera inom sin befintliga budgetram. 

Verksamhetsbeskrivning 

Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Uppdraget utifrån SoL är att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna 

leva ett självständigt liv utifrån en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra 

och utveckla den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och 

delaktighet.  

  

För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade enligt LSS. 

Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god levnadsnivå, främja jämlikhet 

i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av lagen. Det 

berör personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och vars behov 

inte tillgodoses på annat sätt.  
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Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans 

(LSS/SFB), personer med missbruk och beroende, personer med psykisk 

funktionsnedsättning och där insatserna består av information, råd och stöd i olika 

frågor samt boendestöd, stödboende enligt SoL och psykosociala insatser i 

öppenvård vid missbruk av alkohol och andra substanser.   

  

Stöd till anhöriga ingår i anhörigcentralens arbete.  

  

Verksamheten bedrivs dygnet runt inom ordinärt boende, särskilda boenden samt 

på korttidsboende. Avdelningen omfattar sektionerna:  

  

 Sektionen för vård- och omsorgsboende  

 Sektionen för hemtjänst  

 Sektionen för förebyggande och trygghet  

 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans  

 Sektionen för stöd och service 

Framtida utmaningar 

Som beskrivits i den övergripande omvärldsanalysen står majoriteten av 

kommunerna inför stora utmaningar de kommande åren. Välfärdsbehoven ökar 

för de flesta kommuner som en effekt av demografiska förändringar. Både antalet 

äldre och yngre ökar kraftigt samtidigt som de i arbetsför ålder ökar i mindre 

omfattning. Effekten av de ökande välfärdsbehoven är att kommunernas ekonomi 

påverkas kraftigt. Kostnaderna är betydligt större än intäktsökningen. För att 

hantera utmaningarna krävs stora effektiviseringar. På detta tillkommer en 

pandemi att hantera. Det överskott många kommuner, liksom Uddevalla, nu kan 

se, är tillfälligt och en effekt av coronapandemin. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet 

och den statliga satsningen på äldreomsorgen skapar möjligheter att använda det 

tillfälliga överskottet på ett sätt som kan minska kostnaderna i framtiden. 

 

Fler äldre leder till ett ökat behov av boende, framför allt när det gäller behov för 

personer med demensproblematik. Samtidigt har fler antal äldre en önskan att bo 

kvar i den egna bostaden. Pandemin har minskat efterfrågan på hemtjänst men 

hemtjänsttimmarna prognostiseras öka de kommande åren då de personer som bor 

kvar hemma i den egna bostaden kommer att ha större behov av stöd och hjälp. 

När det inte fungerar längre finns det behov av någon form av anpassat boende. 

 

Samtidigt som vi blir fler äldre väntas målgruppen enligt LSS fortsätta att öka då 

fler får beslut om insatser. Det beror delvis på att fler idag får en diagnos som ger 

rätt till insatser enligt LSS. Det berör framför allt personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som tidigare fick annat stöd via socialtjänstlagen. 

Målgruppen för insatserna är mångfasetterad med både funktionsnedsättning i 

kombination med psykiska sjukdomar och missbruk. Det är fler yngre som får 

beslut om insatser samt även mycket unga barn. 
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Den ökande psykiska ohälsan och missbruksproblem hos unga i våra 

verksamheter gör att behovet av stöd ökar. En trend är att personer med komplex 

problematik ökar, t.ex. personer med både missbruk och utåtagerande beteende.  

Målgruppen anhöriga ökar i takt med fler brukare, där barn, syskon, föräldrar, 

närstående och sambo/gifta, behöver stöd för att orka vara anhöriga när en 

närstående blir sjuk eller har en funktionsnedsättning.  

 

En konsekvens av fler antal brukare och färre personer i arbetsför ålder är att det 

blir svårare att rekrytera medarbetare och chefer med rätt kompetens.  

De stora utmaningarna att klara fler brukare, framtida kompetensförsörjning och 

en ekonomi i balans leder fram till nya lösningar. Många kommuner, inklusive 

Uddevalla, ser över sin arbetsorganisation och hittar andra lösningar för att 

genomföra uppdraget. Heltidsresan är ett exempel på detta. Andra lösningar är 

olika typer av förebyggande stöd så att fler kan bo hemma längre, ett mer 

differentierat utbud av stödinsatser, strukturomvandlingar av boenden, införande 

av språkombud på arbetsplatserna m.m. Traditionella arbetssätt utmanas och 

tekniken används för att genomföra detta. Teknikutvecklingen är en stark 

övergripande förändringskraft för effektiviseringar men också för att vara en 

attraktiv arbetsgivare och inte minst för brukares möjlighet att vara delaktiga, 

kommunicera och styra sin vardag.  

 

Det har de senaste åren pågått ett antal statliga utredningar som skapar nya 

möjligheter att möta målgruppernas behov. En ny LSS-lag föreslås träda i kraft 

den 1 jan 2022 och en socialtjänstlag den 1 jan 2023. Regeringen har också tillsatt 

en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet 

med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer 

samordnat. 

 

En av de bärande slutsatserna i SKR:s senaste ekonomirapporter säger att ett 

utökat samarbete över traditionella gränser behöver utvecklas för att klara den 

framtida välfärden. Samverkan, goda nätverk och god dialog både internt och 

externt lyfts fram som framgångsfaktorer för att lyckas med 

omställningsuppdraget. Stuprörstänk försvårar arbetet. IBIC, individens behov i 

centrum, är ett exempel på där samverkan och gränsöverskridande teamarbete 

inom de olika specialistområdena runt den enskilde är en förutsättning för att 

lyckas. Samverkan med myndighetsavdelningen skapar möjligheter. 

 

Sammanfattningsvis är avdelningens viktigaste utmaning att klara större volymer 

brukare utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att det ska leda till 

sämre kvalitet för brukarna eller försämrad arbetsmiljö för medarbetare och 

enhetschefer.  

 

Förvaltningsuppdragen från avdelningschef nedan beskriver hur avdelningen 

kommer att ta sig an denna utmaning med utgångspunkt i nämndens styrkort.  
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Interna uppdrag (förvaltningens uppdrag) 

För att nå den politiska viljan enligt styrkort samman med de framtida utmaningar 

som identifierats har avdelningen valt att konkretisera och stödja de politiska 

uppdragen med sex kompletterande förvaltningsuppdrag från avdelningschef, 

utöver de som getts från förvaltningschef, enligt följande:  

 

  Förvaltningens uppdrag 

 Avdelningschef ger samtliga sektionschefer i uppdrag att ta fram en plan för hur avdelningen 
för social omsorg ska säkerställa att alla brukare har väl utarbetade genomförandeplaner i 
gemensam mall som upprättas i tid, följs upp och används som underlag för planering av 
verksamheten och brukares delaktighet. I uppdraget ingår även att 1) slutföra arbetet med hur 
den sociala dokumentationen ska utformas med hänsyn till sektionernas särart; 2) ta fram 
underlag på hur vi definierar delaktigheten för brukaren i genomförandeplanen. Målet är att 
säkerställa att avdelningen lever upp till kraven som ställs i SOSFS 2014:5, att skapa 
delaktighet och säkerställa kvalitén för den enskilda brukaren. Den förväntade effekten av att 
målet nås är förbättrade resultat i brukarundersökningar. 

 Avdelningschef ger samtliga sektionschefer i uppdrag att skapa stödstrukturer för att säkra vårt 
arbete med kvalitetsledningssystem och möjliggöra systematisk kvalitetsutveckling i vår 
verksamhet. Sektionschefer som ansvarar för brukare inom målgrupp med demenssjukdom 
ges dessutom ett särskilt uppdrag att arbeta in de nationella kvalitetsnivåerna för demens i 
kvalitetsledningssystemet. Målet med uppdraget i sin helhet är att säkerställa att avdelningen 
lever upp till SOSFS 2011:9. Den förväntade effekten av att målet nås är förbättrade resultat i 
brukarundersökningar. 

 AC ger samtliga sektionschefer i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla och 
implementera nya arbetssätt. Arbetet ska ta stöd av ny välfärdsteknik och ta sin utgångspunkt i 
tillitsbaserat ledarskap som möjliggör engagerade, innovativa och självständiga medarbetare 
och chefer. Målet är att arbeta mer effektivt och frigöra resurser. Den förväntade effekten är 
genomförande av god vård- och omsorg med mindre resurser. 

 Avdelningschef ger sektionschef för stöd och service samt sektionschef för missbruk, 
socialpsykiatri och personlig assistans i uppdrag att utveckla och samordna 
hemmaplanslösningar. I uppdraget ingår att ta fram en långsiktig plan för hur avdelningen för 
social omsorg tillsammans med myndighetsavdelningen ska arbeta över tid för att följande mål 
ska nås: 1) minska antal externt placerade brukare; 2) minska antalet brukare i gruppbostäder 
och öka antalet brukare i serviceboenden och andra boendeformer (från 70/30 till 30/70) samt 
3) bredda utbudet av alternativa insatser på hemmaplan. Den förväntade effekten av att målen 
nås är en ekonomi i balans. 

 Avdelningschef ger samtliga sektionschefer i uppdrag att fortsätta med heltidsresan med 
särskilt fokus på de verksamheter som ännu inte startat. I uppdraget ingår även att 1) skapa 
verksamhetsanpassade och hållbara scheman i alla verksamheter; 2) att undersöka olika 
alternativ över hur en uppdelning av medarbetarnas arbetsuppgifter i t.ex. omvårdnad och 
service kan se ut och huruvida det främjar eller försvårar arbetet med heltidsresan. Målet med 
uppdraget är att skapa förutsättningar för alla medarbetares rätt till heltid. Den förväntade 
effekten av att målet nås är att andel heltidsanställningar ökar. Avdelningen bedömer också att 
uppdraget kan ha positiv påverkan på sjukfrånvaro. 

 I syfte att säkra kompetensförsörjningen ger avdelningschef sektionscheferna i uppdrag att: 1) 
Slutföra arbetet med att implementera strukturen för kompetens och titulatur; 2) Fortsätta 
arbetet utifrån vård- och omsorgscollege genom att bland annat utbilda handledare och 
erbjuda praktikplatser samt 3) införa och utbilda språkombud och utveckla rollen. Målet är att 
skapa goda förutsättningar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt tydliga 
incitament till vidareutbildning eller validering. Den förväntade effekten av att målet nås är att 
andelen anställda undersköterskor med omvårdnadsutbildning och undersköterskor med 
specialistutbildning ökar. 
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2.2.3 Avdelningen för hälso- och sjukvård 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Budget löpande 
pris 2021 

Intäkter 4,9 2,8 2,8 

Kostnader 133,9 132,3 135,2 

Netto 129,0 129,5 132,4 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning och tillskott i budgetramen 

Avdelningen har inte några större minskningar eller tillskott i budgetramen. 

Avdelningen behöver arbeta med de åtgärder som finns inom avdelningen och 

framför allt den delegerade hemsjukvården. 

 

Övriga justeringar i budgetramen 

Avdelningens budgetram påverkas i princip inte av någon minskning och tillskott 

utan mer av andra interna justeringar inom socialnämnden. 

 

Den fasta budgeten för enhetschefer och administratörer inom hemtjänsten 

kommer att fördelas ut till verksamheten via hemtjänstersättningen. Den 

kommunala hemtjänstutföraren har tidigare fått en lägre ersättning för 

hemtjänstinsatserna då den fasta budgeten funnits. Förändringen innebär att 

budget omfördelas från avdelningen för social omsorg till individ- och 

familjeomsorg respektive hälso- och sjukvård och sker genom en månadsvis 

utbetalning via hemtjänstersättningen. 

 

Den budget som betalats ut som ersättning från individ- och familjeomsorg och 

hälso- och sjukvård och som avser särskilt boende (Norgårdens servicehus) 

kommer omfördelas direkt till berörd verksamhet inom avdelningen för social 

omsorg. Orsaken till omfördelningen är att personer som beretts plats på boendet 

har mer omfattande omvårdnadsbehov än tidigare. Den interna ersättningen till 

Norgårdens servicehus för beslutade insatser har tidigare redovisats under 

myndighetsdelen (avdelningen för individ- och familjeomsorg). Den del som 

fortfarande hanteras som hemtjänst i ordinärt boende inom Norgården kommer 

fortsätta enligt tidigare hantering via hemtjänstesättning och ersättning för 

delegerad hemsjukvård. 

Verksamhetsbeskrivning 

Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning. 

Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad 

baspersonal inom socialtjänsten och förskolan samt enheter inom Kultur och 

Fritids och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bemanningsenheten ska lösa de 

bemanningsbehov av korttidsvikariat som verksamheterna efterfrågar. 

Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom på sommaren 
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då vikarien anställs på semestervikariat under längre tid. Bemanningsenheten 

arbetar även inom socialtjänsten med:  

 

 Övertalig personal  

 Tillsätter personal utifrån LAS lista  

 Ökad sysselsättningsgrad  

 Information och introduktion till baspersonal  

 Schemaläggning i ”Heltidsresan”  

 Konvertering av personal till tills vidare tjänst 

 Uppdraget utförs av enhetschefer, centralt placerade samordnare, 

schemaläggare och undersköterskor inom Bemanningspoolen. 

 

Hälso- och sjukvårdsavdelningens uppdrag är att erbjuda säker hälso- och 

sjukvård av god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser 

enligt hälso- och sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra 

Götalandsregionen till:  

 

 Personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning inte kan ta sig till VGR:s mottagningar utan större 

svårigheter och har planerade behov av hemsjukvård över tid  

 Personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt 

socialtjänstlagen (SoL)  

 Personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)  

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd dagverksamhet (SoL)  

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd daglig verksamhet (LSS)  

 

Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar; förebyggande åtgärder, rehabilitering, 

habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av 

hjälpmedel och förbrukningsartiklar.  

 

Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade sjuksköterskor, 

legitimerade fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter samt av vård och 

omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom avdelningen finns även 

enhetschefer, hjälpmedelstekniker och administratörer. 

Framtida utmaningar 

Bemanningsenhetens nuläge och omvärldsanalys 

För att bemanning och övrigt stöd till verksamheten ska bli effektivt behöver den 

organisatoriska placeringen ändras så enheten kommer närmre sin huvudsakliga 

målgrupp inom avdelningen för social omsorg. Heltidsresan kommer att leda till 

flera utmaningar utifrån bemanningsprocessen och även volymen av samordnarna. 

 

Utvecklingen av automatisering och förändringar i anställnings- och 

löneprocesserna kräver nya arbetsrutiner. Fler uppdrag och ansvar för 

bemanningsenheten kräver annan kompetens.  
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Personalbristen inom vård och omsorg kommer att öka och fler personer måste 

lockas till yrket och omvårdnadsutbildningar. 

 

Hälso- och sjukvårdsavdelningens nuläge och omvärldsanalys 

Personalsituationen kopplat till covid-19 kommer under 2021 fortsatt vara kritisk.  

Nationella satsningar på att utveckla Nära vård behöver konkretiseras i 

fungerande verksamhet. 

 

Antalet legitimerad personal som slutar har ökat. Att vara en attraktiv arbetsgivare 

för att kunna behålla våra medarbetare tex genom utvecklingsmöjligheter måste 

prioriteras. För att klara ökade behov inom hälso- och sjukvård både vad gäller 

volym och mer kvalificerad vår behöver samverkan med vårdcentral och sjukvård 

utvecklas och förstärkas. 

 

Utvecklingen inom välfärdsteknik och digitalisering kommer att accelerera och 

innebära möjligheter till effektivisering i syfte att få mer tid för patientarbetet. 

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, kommer att ställa krav på samverkan, 

projektorganisation och genomförande 

 

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år eller äldre 

beräknas öka med 50% fram till 2029. Den målgruppen har det största behovet av 

hälso- och sjukvård och antalet platser inom särskilt boende kommer att öka. För 

att klara det behövs inte bara effektiviseringsåtgärder utan även ökade resurser 

inom hälso- och sjukvården. 

 

Antal brukare med insatser enligt LSS och brukare med insatser inom 

socialpsykiatri beräknas fortsätta öka i samma takt som tidigare.  

Interna uppdrag (förvaltningens uppdrag) 

  Förvaltningens uppdrag 

 Implementera Lifecare HSL 

 Ta fram årshjul för verksamheten och strukturerat arbete med avvikelser 

 Utveckla SIP och SAMSA 

 Flytta journalarkivet 

 Utveckla nära vård 

 Medverka i teamarbete och kvalitetsråd 

 Anpassa och utveckla verksamheten till heltidsresan 

 Effektivisera anställningsprocessen 

 Bemanningspoolens utveckling 

 Bryt beroendet av Bemanningsföretagen 

 Delegeringsutbildning 

 Kompetensplan för hälso- och sjukvårdsavdelningen 

 Rätt kompetens 
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  Förvaltningens uppdrag 

 Införa undersköterskor 

 Välfärdsteknik och automatiseringar 

 Optimera HS-uppdrag 

 

2.2.4 Administrativa avdelningen och gemensam verksamhet 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2019 Budget 2020 
Budget löpande 
pris 2021 

Intäkter 21,4 16,8 15,2 

Kostnader 71,1 102,0 90,5 

Netto 49,7 85,2 75,3 

Verksamhetens tilldelade budget 

Tillskott och övriga justeringar i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 1,7 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram.  

 1,7 mkr för intäktsbortfall avseende momsersättningen som kommunen 

kompenseras med för ingående moms avseende verksamhet som inte är 

momspliktig. Momsersättningen med sex procent för köp av extern 

placering samt för 18 procent av kostnaden för att hyra lokaler för de 

boendeformerna redovisas under administrativa avdelningen. Det innebär 

att när förändringar de senaste åren har skett inom verksamheterna så har 

det påverkats under administrativa avdelningen.  

 

Avdelningens budgetram påverkas utöver tillskottet också av andra interna 

justeringar inom socialnämnden. Alla justeringar för lokalhyror finns under 

administrativa avdelningen men kommer att fördelas ut till avdelningarna när 

förändringarna mellan åren är fastställda. 

 

Under administrativa avdelningen finns budgeten som tidigare låg under 

investeringar men som är omfördelad från år 2020 till driften till följd av den nya 

lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Verksamhetsbeskrivning 

Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och 

verksamhet, med uppgift att planera, följa upp och samordna ekonomiska- och 

administrativa frågor samt kvalitets- och uppföljningsfrågor. Socialtjänstens 

teknikfrågor samordnas inom en enhet för IT/teknik. 
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Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder 

verksamheten inom avdelningen och har personal-, budget- och 

verksamhetsansvar.  



Socialnämndens styrkort 2020-12-08 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun 
är en självklar 
tillväxtmotor för en 
mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

   

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

      Företagsklimat, ska bli 
bättre 

I Uddevalla 
kommun utvecklar 
vi ett tryggt 
samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning av 
FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 

   

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 
för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, 
Ljungskile (KF ÖS 6) 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 
samt gemensamt 

 Ge rätt insatser i 
rätt tid som leder till 
resultat och effekter. 

   Förvaltningen ska i samband med 
placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar 
som ett första alternativ. 

   Externa placeringar 

  Förvaltningen ska fortsätta arbetet med  



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

förebyggande arbete strukturomvandling av socialtjänstens 
boendeinsatser 

  Förvaltningen ska kartlägga effekten av 
trygghetsboenden 

 

 Motverka 
ensamhet och skapa 
trygghet. 

  Förvaltningen ska prioritera brukares 
delaktighet och inflytande genom att utvärdera 
efterlevnaden av genomförandeplaner. 

 

   Förvaltningen ska belysa hur boendes 
hälsosituation inom LSS kan förbättras genom 
arbetssätt och strukturer som understödjer god 
kosthållning och fysisk aktivitet, till exempel 
genom en omvärldsanalys. 

 

 Möta brukarnas 
förväntningar med 
begränsade resurser 

  Förvaltningen ska ta fram 
månadsuppföljning med relevanta och viktiga 
nyckeltal samt analys som möjliggör styrning mot 
att möta den ekonomiska utmaningen och 
nämndens strategier. 

 

  Förvaltningen ska anpassa daglig 
verksamhet och personlig assistans utifrån 
tilldelad budgetram 

 

  Förvaltningen ska genomföra jämförelser 
med kommuner som har klart lägre kostnader 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning 
(KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 
korttidsboende för barn (KF ÖS 7) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa 
fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

 

    Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF ÖS 7) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 
(KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att utreda förutsättningar 
för äldrecentrum (KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KFÖS 7) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra 
den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 7) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 7) 

 

    Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, helhetssyn, 
ska öka 

    Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

    Andel 
genomförandeplaner 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 

 Säkra kompetens-
försörjningen 

  Förvaltningen ska öka andelen anställda 
undersköterskor med omvårdnadsutbildning 
jämfört med andelen utan utbildning. Anställda 
som inte når upp till undersköterskans 
kvalifikationer ska ges tydliga incitament till 
vidareutbildning eller validering. 

 

  Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den 
så kallade heltidsresan. Vid nyanställning ska 
heltid vara norm. 

  Andel heltidsanställda 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

  Förvaltning ska se på möjligheten att dela 
upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter t ex 
service och omvårdnad. 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, 
och deltid som en möjlighet (KF ÖS 8) 

 

  Förvaltningen ska undersöka möjligheterna 
att införa 80-90-100 modellen 

 

  Förvaltningen ska utreda och analysera 
rimligt antal anställda per chef 

 

   Sjukfrånvaro 

  Tänka nytt 
genom innovation och 
alternativa lösningar. 

  Förvaltningen ska skapa bättre 
förutsättningar för att möta en variation av 
brukarbehov genom olika typer av driftsformer och 
i första hand utveckla verksamheten i egen regi, 
exempelvis genom intraprenad eller samverkan 
med idéburen sektor 

 

  Förvaltningen ska breddinföra 
medicingivare 

 

  Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn  

  Förvaltningen ska dubblera antalet 
automatiserade processer 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2018–2020 fått i uppdrag att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga (KF 
ÖS 8) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 8) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan  



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 8) 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

     Minskad sjukfrånvaro 

I Uddevalla 
kommun bedrivs en 
god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 

   

      Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska öka 

Uddevalla kommun 
erbjuder attraktiva 
och hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastruktur-
investeringar ska tas 
tillvara 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på vattnets 
potential 

10. Ta vara på Uddevalla 
kommuns 27 mil kust 
och unika fjäll för 
naturupplevelse, boende 
och turism 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

 



 

                     Uddevalla 2020-12-08 

 

Pensionärsorganisationernas synpunkter på socialnämndens verksamhetsplan 

med budget 2021. 

 

Med tanke på den korta svarstiden som har stått till förfogande har det inte funnits 

någon möjlighet för oss att sätta oss in det materialet som har kommit oss tillhanda. 

Några synpunkter vill vi dock framföra. 

 Vi ser positivt på den statliga satsningen att genom äldreomsorgslyftet 

utbilda fler medarbetare till undersköterskor. 

 

 Likaså borde heltidsresan när den är genomförd innebära ett lyft för arbets-

villkoren. 

 

 

 Att Uddevalla blev en modellkommun 2020 innebär förhoppningsvis en ökad 

digitalisering inom socialtjänsten, vilket ligger i tiden. 

 

 Vi förutsätter att Uddevalla kommun redan är en attraktiv arbetsgivare och 

fortsätter att arbeta mot bli bättre. 

 

 

  

Pensionärsorganisationerna 20-12-08 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av kvalitet och avtal för 2021. Den 

beskriver den övergripande uppföljningen inom förvaltningen. Uppföljningarna ska 

fånga olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna. 

Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till berörda verksamheter samt vid 

några tillfällen per år och behov till förvaltningsledningen och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-01 

Plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av kvalitet och avtal för 2021. Den 

beskriver den övergripande uppföljningen inom förvaltningen.  

 

Gällande uppföljning av kvalitet är det övergripandet temat kommunikation och har 

olika perspektiv; hantering av sekretessuppgifter, delaktighet/brukarmedverkan, 

användning av språk, information till brukare och anhöriga samt utbetalningar gällande 

personlig assistans. Därutöver planeras uppföljning utifrån identifierade 

förbättringsområden i kvalitetsberättelse 2020, förutsättningsskapande aktiviteter samt 

löpande omhändertagande av avvikelser och synpunkter. 

  

Gällande uppföljning av avtal kommer förvaltningens alla olika driftsformer omfattas; 

LOV, IOP, intraprenad samt andra samarbetspartners. Planens uppföljningsfokus är att 

säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal, vara underlag för förbättrings- och 

utvecklingsarbete, identifiera avvikelser från avtal och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Planen ska svara mot det krav om uppföljning som ställs i kommunfullmäktiges 

program för uppföljning av privata utförare.   

 

Avdelningarna har ett eget ansvar för att utföra egenkontroll. Uppföljningarna ska fånga 

olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna. 
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Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till berörda verksamheter samt vid 

några tillfällen per år och behov till förvaltningsledningen och socialnämnden. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Avdelningschefer 

Åsa Jarhag Håkansson 

Sandra Jägesten 
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Plan för uppföljning av kvalitet och avtal 2021 

1. Inledning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av kvalitet och avtal för 2021. 

Den beskriver den övergripande uppföljningen inom förvaltningen. 

Uppföljningarna ska fånga olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka 

kvaliteten i verksamheterna.  

Avdelningarna har ett eget ansvar för att utföra egenkontroll. Uppföljningarna ska 

fånga olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i 

verksamheterna.  

2. Uppföljning av kvalitet 

Plan för uppföljning av kvalitet tas fram i syfte att belysa de områden som 

kvalitetsuppföljningen för förvaltningen ska ha fokus på under 2021. Områdena 

inom del ett är identifierade utifrån föregående års genomförda kvalitetsarbete och 

hänsyn har tagits till de förbättringsområden som framkom i kvalitetsberättelsen 

2020.  

Plan för uppföljning av kvalitet är tänkt som en övergripande planering där det 

finns utrymme för specifika uppföljningar och tillägg utifrån verksamheternas 

egna behov och de behov som förvaltningen ser under året.  

Återrapportering av genomförda kvalitetsuppföljningar sker löpande till berörda 

verksamheter samt vid några tillfällen per år till socialtjänstens ledningsgrupp och 

socialnämnden. Det genomförda kvalitetsarbetet kring verksamhetsuppföljningen 

sammanfattas i en årlig kvalitetsberättelse.  

Under år 2021 kommer det övergripande temat vara kommunikation för den 

verksamhetsuppföljning som är planerad. Uppföljningen kommer att utgå ifrån 

olika perspektiv: 

2.1. Brukarrelaterad uppföljning 

- Hantering av sekretessuppgifter. Frågan berör områden som förvaring, 

information till personal och brukare samt frågor kring 

informationssäkerhet och verksamhetssystem. Området blev aktuellt efter 

flertalet lex Sarahutredningar gjordes på ett boende där man bland annat 

såg att det fanns tydliga brister inom hanteringen av sekretessbelagda 

uppgifter.  

- Hur lyckas vi att kommunicera att vi vill skapa 

delaktighet/brukarmedverkan och hur vet vi när vi lyckas? 2020 års 

uppföljning av genomförandeplaner påvisar en tydlig brist på delaktighet i 

planerna varför det också är intressant att se på området delaktighet i ett 

större perspektiv.  

- Användning av det språk vi kommunicerar med. Hur kommunicerar vi? Är 

vårt språk förenklat eller används ett onödigt byråkratiskt språk? På vilket 
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sätt kommunicerar vi? I Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och 

dokumentation inom socialtjänsten” står de tydligt att beslutet ska vara lätt 

att förstå för den enskilde. I Förvaltningslagens 13§ anges att kommunens 

ansvar är att göra innehållet i handlingar tillgängligt utifrån den vi möter 

vilket gör området intressant att följa.  

- Information till brukare och anhöriga. Uppföljning av vad och på vilket 

sätt vi kommunicerar med brukare och dess anhöriga när någon flyttar in 

på vård- och omsorgsboenden, bostäder med särskild service och när man 

påbörjar hemtjänst är viktigt för att säkerställa att uppgifter är aktuella och 

relevanta. Behöver vi förenkla eller utveckla något – hur tas uppgifterna 

emot?  

- Personlig assistans. En genomlysning ska göras av den utbetalda 

ersättningen inom personlig assistans i syfte att kvalitetssäkra och 

säkerställa att utbetalningarna sker enligt gällande lagstiftning och 

förordningar/regelverk.  

2.2. Förutsättningsskapande aktiviteter för verksamheten 

- Hur sker kommunikationen inom socialtjänsten och hur möjliggör vi 

”enkel kommunikation” i alla led? Vad saknas/önskas och hur når vi dit?  

2.3 Löpande omhändertagande av avvikelser och synpunkter.  

Socialtjänsten får kontinuerligt under året inkommande avvikelser, lex Sarah och 

synpunkter (interna och externa). Hantering av dessa syftar till att förbättra 

kvaliteten och säkerheten i socialtjänstens verksamheter. Den digitala hanteringen 

ger möjligheter till systematisk uppföljning och specifika uppföljningar av 

verksamheter vid behov. 
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3. Uppföljning av avtal 

3.1. Program för verksamhet som utförs av privata utförare 

Kommunfullmäktige har antagit ett program för verksamhet som utförs av privata 

utförare. Kommunallagen definierar privata utförare. En privat utförare är en helt 

privat aktör utan kommunalt ägande. Vanligen överlämnas verksamheten efter en 

offentlig upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, eller att 

valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, införs samt att avtal 

tecknas med de privata utförarna.  

3.2. Mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare 

Utgångspunkten för uppföljningen av privata utförare inom ramen för 

kommunfullmäktiges program är Uddevalla kommuns riktningar och strategier i 

kommunfullmäktiges och socialnämndens styrkort. Socialnämndens ansvar är att 

säkerställa att alla utförarna bedriver verksamheten: 

 I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan 

komma att gälla. 

 I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt 

reglera på vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur 

allmänheten ska ges möjlighet till insyn. 

Detta säkerställs genom att krav kring ovanstående ställds i aktuella 

förfrågningsunderlag. Likaså rätten till meddelarfrihet för anställda. 

3.3. Uppföljningens fokus 

När en kommunal angelägenhet genom avtal lämnats över till en privat utförare 

ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. I huvudsak har 

uppföljningen fyra skäl: 

1. Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal 

2. Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete 

3. För att identifiera avvikelser från avtal 

4. Möjliggöra allmänhetens insyn 

Socialnämndens uppföljning av avtal har fokus på ovanstående punkter samt 

ekonomi, kvalitet och verksamhet.  

3.4. Aktuella driftsformer för uppföljning 

Socialnämndens avtalsuppföljning omfattar inte bara de enligt kommunallagens 

definierade privata utförarna. Avtalsuppföljning sker för socialnämndens samtliga 

alternativa driftsformer; valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd, enligt 
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LOV, Idéburet offentligt partnerskap (IOP), Intraprenad samt andra 

samarbetspartners. 

3.5. Den planerade uppföljningens innehåll 

Den planerade uppföljningen utgår från respektive driftsform och anger vad som 

ska följas upp, hur, när och av vem. Avtalsuppföljningen omfattar dels kvalitets-

/verksamhetsuppföljning, dels uppföljning av ingångna avtal/överenskommelser. 

All uppföljning har utgångspunkt i identifierade brister och förbättringsområden. 

Därutöver finns möjlighet för specifika uppföljningar och tillägg utifrån 

verksamheternas och nämndens behov för specifika behov. Avtalsuppföljningen 

samordnas på en förvaltningsövergripande nivå men för att kunna genomföra den 

krävs ett samarbete med berörd verksamhet. Avtalsuppföljningen har ett 

utvecklingsperspektiv. Återkoppling sker till berörd avtalspart och socialnämnd 

utifrån behov och resultat. 

 Uppföljning av LOV-avtal 

Avtalsuppföljningen sker under första halvåret av 2021 och är omfattande. Den 

omfattar samtliga ställda krav. Utöver uppföljning av kraven begärs uppgifter in 

från avtalsparterna (LOV-utförarna) kring personalredovisning, underleverantörer, 

tilläggstjänster, kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, självskattningsenkät 

(avseende kvalitetskraven), avvikelser, synpunkter samt andra relevanta 

underlag/händelser. 

Avtalsuppföljningen görs genom att uppgifter begärs in och/eller kontrolleras av 

socialtjänsten. Avtalsparterna får också inkomma med beskrivningar och göra 

egna självskattningar. 

En sammantagen bedömning görs av utifrån varje enskilds punkts bedömning. 

Flera perspektiv beaktas. Bedömningen ska leda fram till om avtalspartnern 

uppfyller avtalet eller ej.   

Till bedömningen görs en beskrivning av eventuella brister/förbättringsområden 

samt krav på åtgärder som behöver vidtas. 

Uppföljningen genomförs inom administrativa avdelningen. Återrapportering sker 

till avtalspart, förvaltningsledning och socialnämnd. 

 Uppföljning av IOP-avtal 

Uppföljning av IOP-avtal sker löpande och årligen. Varje IOP-avtal beskriver hur 

och när uppföljning ska ske. Uppföljningen kan ske både via dokumentation från 

styr- och arbetsgruppsmöten, verksamhetens beskrivning av genomfört arbete, 

fysiska uppföljningsmöten och inför översyn och utveckling av respektive IOP-

avtal. De flesta IOP:er är organiserade med en styr- och arbetsgrupp. 

Socialtjänsten har utsedda representanter i dessa grupper för de IOP:er som 

socialnämnden har tecknat. Representanterna är från berörd verksamhet, ofta i 

form av en sektions- eller enhetschef. Uppföljningsarbetet kring IOP:er samordnas 

och genomförs med stöd av administrativa avdelningen.  
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Återrapportering sker vid behov till socialnämnd.  

 Uppföljning av intraprenad 

Inför 2021 finns en intraprenad inom socialtjänsten. Överenskommelsen om 

intraprenad beskriver hur uppföljningen ska hanteras. I första hand görs 

uppföljningen inom berörd avdelning. Återrapportering sker vid behov till 

förvaltningsledning och socialnämnd. 

 Uppföljning av andra samarbetspartner/avtal 

Uppföljningar av övriga samarbetspartner är Coop, Äsperödsköket, Oddevold 

samt trygghetsboende. Dessa uppföljningar samordnas av administrativa 

avdelningen tillsammans med berörda avdelningar eller förvaltningar samt 

avtalspart. 

Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till avtalspart, 

förvaltningsledning och socialnämnd. 
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten 

Telefon 0522-69 60 00 
sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Uppföljning av genomförandeplaner LOV 2020 

Sammanfattning 

Ett av områdena i socialtjänstens fastställda plan för kvalitetsuppföljning 2020 var den 

brukarrelaterade uppföljningen i form av en kartläggning och genomlysning av 

genomförandeplaner. Eftersom detta gjordes inom den egna regin fanns också intresse 

av att göra en likadan genomlysning och kartläggning hos LOV leverantörerna.  

 

Resultatet av uppföljningen var varierande utifrån olika perspektiv, men överlag höll 

planerna en godkänd nivå precis som inom den egna regin, även om delar behöver 

utvecklas för att nå upp till vad som avses i SOSFS 2014:5.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-02  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att till protokollet notera informationen om uppföljning av genomförandeplaner LOV 

2020.  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Genomlysningen gjordes för att få en jämförbar bild mellan egenregin och de privata 

utförarna i fråga om genomförandeplaner. Varje utförare redogjorde för vilka brukare de 

ansvarade för, om genomförandeplan fanns, om den var upprättad i tid, om delaktighet 

syntes och om uppdatering var gjord senaste året.  

 

Därefter sammanställdes uppgifterna och man såg att av totalt 146 brukare hade 125 st 

en upprättad digital genomförandeplan. 14% saknade genomförandeplan helt.  

Av dessa gjordes ett urval av 33 brukare som granskades närmre för att få en mer 

kvalitativ genomlysning.  

 

Resultatet påvisade att det tar lång tid för utföraren att upprätta en genomförandeplan, 

enbart en av 33 var upprättade i tid, uppföljningarna av genomförandeplanerna visade 

ett lika dåligt resultat på 5 av 33. Däremot var graden av delaktighet hög, i 109 av 125 

genomförandeplaner syns en delaktighet, dvs 87 %. Delaktigheten är synlig i 

genomförandeplanerna genom beskrivningar av hur den enskilde varit delaktig. Jämfört 
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med kommunens nivå av delaktighet i genomförandeplanerna ligger de privata utförarna 

bättre till då kommunen enbart nådde upp till 63%.  

 

Många genomförandeplaner var tydliga och lätta att läsa och brukarens vilja är tydligt 

beskriven men fortfarande är vad brukaren ska få hjälp med tydligare än hur hjälpen ska 

utföras. 

 

De privata utförarna har behov av att arbeta mer med rutiner för sin dokumentation. 

Man når inte hela vägen till SOSFS 2014:5 dessvärre även om det finns variationer. 

Man behöver också arbeta mer med utbildning, att sätta mål, att följa upp 

genomförandeplanerna och att hålla tidsgränser.  

 

Generella förbättringsförslag utifrån uppföljningen: 

 

 Upprätta genomförandeplaner i tid. 

 Arbeta mer målinriktat. 

 Öka delaktigheten än mer.  

 

 

 

 

Roger Granat Sandra Jägesten 

Socialchef Verksamhetsuppföljare 

Skickas till 

Samtliga LOV-leverantörer  

Socialtjänstens ledningsgrupp  
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Lokalförsörjningsplan 2021-2031 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 

förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 

sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 

kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 

budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen.      

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-03 

Bilaga: Lokalförsörjningsplan, Socialnämnden 2021 - 2031      

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna lokalförsörjningsplan 2021 - 2031 i de delar som berör nämnden 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Lokalplanerare, Socialtjänsten 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
Lokalförsörjningsplan 2021–2031 1 (8) 

2020-11-02 
 

 

 

Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se 

Lokalförsörjningsplan 2021–2031 
 
Socialtjänstens organisation: 
 
 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar.  
Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, 
omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 
 

Socialtjänsten leds av en förvaltningschef.  

Socialtjänst ens organisation består av fyra avdelningar: 

 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 

 Avdelningen för Social omsorg 

 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 

 Administrativa avdelningen 

 

Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 

2.1.1 Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg har som uppdrag att inom socialtjänstens 
ansvarsområde ansvara för verksamhet på både individ- och gruppnivå. 
Huvuduppgifterna är att i sociala frågor svara för information, råd och stöd, omsorg 
och service samt annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det med 
speciellt fokus på utsatta barn. Verksamheter inom avdelningen ansvarar för 
myndighetsutövning huvudsakligen enligt SoL, LSS, LVU, LVM, alkohollagen och 
tobakslagen samt verkställighet av beslut om insatser inom ansvarsområdet. 

 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att ta emot ansökningar och 
anmälningar, göra bedömning av om utredning ska inledas, därefter utreda, bedöma 
och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp beviljade 
insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor om de ges med stöd av LSS. 

 
Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt 

insatser i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 
förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges 
är individuellt utformade och anpassade till den enskildes  
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önskemål, behov och resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och 
frigör den enskildes egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt 
som externt i syfte att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses. 

 
Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda 
insatser som vänder sig till barn, unga och deras familjer, personer utsatta för våld i 
nära relation samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Övriga 
ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst, avgiftshandläggning, platssamordning för 
vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser samt tillståndsenhet. 
 

 

2.1.2 Avdelningen för Social omsorg 

 
Avdelningen utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Uppdraget utifrån SoL är att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett 
självständigt liv utifrån en skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och utveckla 
den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet. 

 
För personer med funktionsnedsättning verkställs beslut fattade av 
biståndsavdelningen enligt LSS. Uppdraget är att i de insatser som utförs ska ge god 
levnadsnivå, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättningar som tillhör de personkretsar som omfattas av 
lagen. Det berör personer som har behov av insatserna i sin dagliga livsföring och 
vars behov inte tillgodoses på annat sätt. 

 
Verksamheten vänder sig också till personer med insatsen personlig assistans 
(LSS/SFB), personer med missbruk och beroende, personer med psykisk 
funktionsnedsättning och där insatserna består av information, råd och stöd i olika 
frågor samt boendestöd, stödboende enligt SoL och psykosociala insatser i 
öppenvård vid missbruk av alkohol och andra substanser.  

 
Stöd till anhöriga ingår i anhörigcentralens arbete. 

 
Verksamheten bedrivs dygnet runt inom ordinärt boende, särskilda boenden samt på 
korttidsboende. 
 
Avdelningen omfattar sektionerna: 

 Sektionen för vård- och omsorgsboende 

 Sektionen för hemtjänst 

 Sektionen för förebyggande och trygghet 

 Sektionen för socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

 Sektionen för stöd och service 
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2.1.3 Avdelningen för Hälso- och sjukvård 
 

Avdelningen ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den 
kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalands Regionen 
till: 

 Personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte 
kan ta sig till vg-regionens mottagningar utan större svårigheter och har planerade 
behov av hemsjukvård över tid 

 Personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 

 Personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd dagverksamhet (SoL) 

 Personer vid vistelse i biståndsbedömd daglig verksamhet (LSS) 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna omfattar; förebyggande åtgärder, rehabilitering, 
habilitering, vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av  
hjälpmedel och förbrukningsartiklar. 
Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade 
sjuksköterskor, legitimerade  
fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter samt av vård och  
omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom avdelningen finns även 
hjälpmedelstekniker och administratörer 

Bemanningsenheten 
Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning.  
Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal 
inom socialtjänsten och förskolan.  
Bemanningsenheten ska lösa de bemanningsbehov av korttidsvikariat som 
verksamheterna efterfrågar. 
Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom på  
sommaren då vikarien anställs 
på semestervikariat under längre tid. Bemanningsenheten arbetar även med: 

 
 

 Övertalig personal 

 Tillsätter personal utifrån LAS lista 

 Ökad sysselsättningsgrad 

 Information och introduktion till baspersonal 

 Schemaläggning i ”Heltidsresan” 
 

Uppdraget utförs av centralt placerade samordnare, schemaläggare och 
undersköterskor inom Bemanningspoolen. 
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2.1.4 Administrativa avdelningen 

  
Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet, 
med uppgift att 
planera, följa upp och samordna ekonomiska- och administrativa frågor samt 
kvalitets- och uppföljningsfrågor 

 
Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder 
verksamheten inom avdelningen.  

 

2.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

Äldreboende 

2023 Vård- och omsorgsboende 
 

Utbyggnad av befintligt boende Rotviksbro år 2023 med 20 platser.  

Beräknad investeringskostnad: 80 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 15 - 20 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

2023 Ny/ombyggnad hemtjänstlokal i samband med utbyggnad av Rotviksbro 
Äldreboende 
 

Ny-och ombyggnad av hemtjänstlokaler för att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov. 
 
Finansiering 
Kan finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2025 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2028 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 40 nya platser + ev ersättningsplatser för annat äldreboende 

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 

 

Gruppboende 

 
 

2022 Ny Gruppbostad,(Fasseröd)Störtloppsgatan 27 
 

Beskrivning och syfte: 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter.  
 
Mål och uppdrag: 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i  
kommunen 

 
Beräknad investeringskostnad: 26,0 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5 - 6 Mkr. 

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

 
2.3 Beslutade avyttringar/uppsägningar 
 
Inga beslutade avyttringar/uppsägningar 
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2.4 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor     
2021 - 2031 
 
Avdelningen Social omsorg 

  

 
Gruppbostäder och serviceboenden (LSS) 
 

2021 Fristående lägenheter 

 
Beskrivning och syfte 
Hyra fristående lägenheter och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet. Kan 
innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 

 
Finansiering 

Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2023 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 
lägenheter/fristående lägenheter. 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen. 
 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2023 Fristående lägenheter 

 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
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Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en 
plats som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som 
erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 

 
Finansiering 

Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2025 Ny Gruppbostad 
 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6-8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en endeplats i  
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
2025 Psykiatri- /Missbruksboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av nytt boende med 10 platser 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer inom psykiatri- och missbruk boendeplats 
Beräknad investeringskostnad 5 -15 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 5,0 Mkr. 

 
Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
kommunbidrag 
 
 
 
 
2026 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
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2028 Ny Gruppbostad 
 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en 
boendeplats i kommunen.  
 
 
2029 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2030 Fristående lägenheter 

 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en 
plats som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som 
erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 
 
 
2031 Fristående lägenheter – kontinuerligt behov av lägenheter årligen 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en 
plats som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som 
erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 
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Återrapportering internkontrollplan 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll.  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av 

den interna kontrollen en s.k. internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den 

interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i 

den omfattning som fastställts i internkontrollplanen.  

En återrapport av genomförda granskningar under år 2020 lämnas till nämnden  

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-08 

Skrivelse återrapportering 2020-12-08     

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisad rapportering av utförda granskningar enligt 2020 års 

internkontrollplan. 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

KLK Ekonomiavdelningen  

Socialtjänstens Ledningsgrupp 
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522- 69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

 

Socialtjänsten 

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

Återrapportering av internkontrollplanen 2020 

 

Socialnämnden fastställde 2019-12-17, §196 Internkontrollplan för år 2020 

En återrapport av genomförda granskningar skall lämnas till nämnden. 

Redovisning av punkterna i internkontrollplanen: 

 

1. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Bakgrund 

I samband med extern miljörevision har förbättringsförslag lämnats kring det systematiska 

brandskyddsarbetet (SBA) vid ett arbetsställe i kommunen. Det bedöms som sannolikt att 

brister i SBA finns på fler ställen, dvs att det finns oklarheter angående ansvar, utbildning, 

dokumentation m.m. 

 

Punkten har därför på förslag av internkontrollgruppen och kommundirektörens 

ledningsgrupp upptagits som kommungemensam internkontrollpunkt 2020.  

Avgränsningar och metod 

Lagstiftning och styrande dokument 

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (2003:778) i 2 kap.2§ skall ägare eller 

nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla 

utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i 

övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 

begränsa skador till följd av brand. 

 

För kommunens verksamheter finns framtaget två dokumentsamlingar för SBA, en för 

verksamheter bedrivna i kommunala fastigheter och en för externa. Innehållet i de båda är i 

de flesta avseenden identiskt. Dokumenten är vanligen insorterade i röda pärmar och kallas 

ofta ”Röda pärmen”. Materialet är också tillgängligt på Inblicken.  

 

Av kommunens beskrivning av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete för kommunala 

fastigheter 2004-02-11, flik 1:1) framgår: ”Avsikten med att införa systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA) är att det skall bidra till att förbättra organisationens brandskydd. 
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Det systematiska brandskyddsarbetet skall vara en planerad process som skall resultera i 

ständiga förbättringar. SBA innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt 

planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en 

organisation.” 

 

Ansvaret beskrivs enligt nedan: 

 

”Verksamhetschef/rektor är ansvarig för att SBA fungerar i sin helhet genom att: 

 

• Utbilda/informera/öva all personal i brandskydd.  

• All personal skall kunna använda släckutrustning och använda rätt släckmedel (vatten, 

pulver, skum, kolsyra och brandfilt).  

• Utrymningsplan finns och att den överensstämmer i byggnaden.  

• Övningar i utrymning utföres årligen.  

• Utse brandsäkerhetsombud och ge denne avsatt tid för regelbunden brandkontroll med 

dokumentering i checklista och ev. för övrig delegation.  

• Dokumentera: Ansvarsfördelning för brandskyddet, utbildningsplan, utbildningar, 

övningar, riskhantering för brandbegränsande åtgärder, brandskydds-regler/-rutiner, 

brandfarlig vara, kontrollsystem, uppföljning.” 

Internkontrollplanens kontrollmoment och metod 

Enligt internkontrollplanen för 2020 ska kontrollmomenten vara ”Kännedom och kunskap 

om SBA, bl.a. 

 ansvarsfördelning 

 utbildning/övning  

 introduktion, nyanställda 

 egenkontroll enligt checklistor 

 dokumentation 

 

Kontrollmetoden ska enligt planen vara besök på plats vid några verksamheter av olika 

slag vid olika förvaltningar. 

Avgränsning och urval 

Kontrollen har således avgränsats till att gälla verksamhetsutövarnas SBA. 

Fastighetsägaren har inte varit föremål för direkt kontroll, men dess roll och ansvar kan 

såklart komma att beröras under granskningens gång. 

 

För att nå en representativitet i undersökningen har ett urval av platser/verksamheter gjorts 

så att samtliga förvaltningar inkluderande skolor, vård- och omsorg, fritidsverksamhet och 

kontorsmiljö samt både dag- och nattverksamhet. Följande typer av verksamheter har 

kontrollerats: 

 

 Socialnämnden, vård- och omsorgsboende 

 Socialnämnden, LSS-boende 



 

 

 

 
 

 
  3 (11) 

2020-12-08 
 

 

      

     

    

  

 Barn- och utbildningsnämnden, grundskola 

 Barn- och utbildningsnämnden, nattverksamheten vid en förskola 

 Kultur- och fritidsnämnden, publik lokal för idrottsutövande 

 Kommunstyrelsen, del av stadshuset 

 

Två medarbetare vid kommunledningskontoret har tillsammans genomfört kontrollerna. I 

samband med att möten hos verksamheterna bokats har en sammanställning av frågor 

delgivits för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig. Frågeområdena speglas i 

avsnitt tre nedan. 

 

Besöken har gjorts under hösten år 2020. Besök på plats har skett på samtliga platser utom 

ett som genomfördes på distans. Närvarande har vanligen varit ansvarig chef och 

medarbetare som är utsett som brandombud el motsvarande.  

 

Vid kontrollen har respondenterna fått berätta om sitt arbete med SBA utifrån det i förväg 

utsända frågebatteriet och kontrollutförarna har kompletterat med frågor för att täcka hela 

området. Vid intervjuerna har dokumentation i form av ifyllda checklistor el motsvarande 

visats upp, tillsammans med eventuellt kompletterande material som verksamheterna tagit 

fram. I den mån det varit möjligt har rundvandring i lokalerna skett. Coronasituationen har 

inneburit vissa begränsningar i detta avseende, vilket dock inte nämnvärt bedöms påverkat 

resultatet. 

Resultat 

1. Ansvarsfördelning och organisation 

Enligt kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ansvarig chef utse 

brandsäkerhetsombud och ge denne avsatt tid för regelbunden brandkontroll med 

dokumentering i checklista och ev. för övrig delegation. 

 

Undersökningen visar att det på samtliga kontrollerade verksamheter utom en finns en 

funktion som chefen utsett att utföra eller leda SBA, vanligen kallad brandombud. 

Brandombudens utbildning varierar och uppdraget är mer eller mindre definierat. 

Ombudets roll är i liten utsträckning dokumenterad. 

 

2. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare 

De tillfrågade uppger att ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och 

verksamhetsutövare i de allra flesta fall upplevs som tydlig. Det finns god kännedom om 

hur man kommer i kontakt med fastighetsägarens representant. Kontaktuppgifter finns 

vanligen anslagna i lokalerna. Brister framkomna vid brandskyddskontroller upplevs 

åtgärdas inom rimlig tid.  

 

I samtliga kontrollerade verksamheter sköter en extern upphandlad utförare kontroll och 

underhåll av släckutrustning. 
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3. Kännedom om- och tillämpning av styrdokument  

Med ett undantag känner alla tillfrågade till ”Röda pärmen”. I något fall har innehållet 

bearbetats och anpassats till den egna verksamheten. På ett arbetsställe har en förenklad 

version av pärmen satts ihop för en del av verksamheten. 

 

Vid en verksamhet förekommer parallellt med Röda pärmen en dokumentsamling från ett 

privat brandsäkerhetsolag. Viss osäkerhet uttrycks där om att man verkligen använder rätt 

dokument.  

 

4. Utbildning och övning 

Med utbildning nedan avses utbildning i organiserad form, t.ex. i räddningstjänstens regi. 

Kunskaper kan ha skaffats på andra sätt. 

 

Utbildning sker olika utsträckning på olika verksamheter. Vid en verksamhet har någon 

utbildningsinsats inte skett vare sig för brandombud, chef eller övrig personal på många år 

vilket innebär att flertalet saknar brandutbildning. Någon verksamhet uppger att man ger 

utbildning för hela personalen ungefär vartannat år. I flera fall saknar brandombudet 

”formell” utbildning. I något fall är brandombudet nyss utsett, men har kunskaper sedan 

tidigare anställning, några verksamheter uppger att man beställt utbildning av 

räddningstjänsten, men att all sådan är inställd pga coronaläget.  

 

Utrymningsövningar sker också i olika utsträckning och beroende på verksamhetens art 

och brandskyddets utformning. (vid ett besökt boende är rutinen att brukarna ska stanna i 

sina lägenheter och att utrymning sker endast på räddningstjänstens order) I några fall sker 

utrymningsövningar med samordning från förvaltningen centralt och då enligt fastställt 

schema. 

 

Generellt sett tycks utbildning och övning inte vara en del av verksamhetens ordinarie 

planering. 

 

5. Egenkontroll enligt checklistor samt hantering av avvikelser 

Samtliga verksamheter gör brandskyddskontroll enligt checklistor. Vanligen används 

kommunens checklista (Röd pärm flik 10:2). I ett fall används en annan checklista 

(”checklista för brandskyddsrond”) som tillhandahållits av hyresvärden. På denna står att 

det rekommenderas att den genomförs kvartalsvis. På samma arbetsställe framkom också 

att man helt nyligen börjat att kontrollera enligt checklistor.  

 

På ett ställe genomfördes kontrollen varannan månad.  

 

På ett par ställen antecknades brister på eller i anslutning till checklistan. I samtliga andra 

fall uppgavs att bristerna åtgärdades omgående och att det aldrig eller endast i 

undantagsfall rapporterades om brister till ansvarig chef. Vanliga brister som uppgivits är 

slockna eller trasiga utrymningsskyltar och elanordningar som ifrågasätts. I flera fall är det 

vaktmästare el motsvarande som genomför kontrollen och således finns det inget led 
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mellan upptäckt och åtgärd. På något ställe genomförs alltid checklistan tillsammans med 

fastighetsägaren och på något ställe är fastighetsskötare och verksamhetsvaktmästare 

samma person. 
 

På ett arbetsställe finns en stor källare med bl.a. omklädningsrum, soprum, förråd med 

samt på ett annat våningsplan ett gemensamhets-/kommunikationsyta. Dessa ytor 

kontrolleras enligt uppgift inte enligt checklista. Viss osäkerhet har också framkommit i 

något fall kring kontrollen av kommunikationsytor, medan det i något annat fall 

tydliggjorts ansvar för både kontroll och kostnadsansvar för åtgärder i gemensamma 

utrymmen. 
 

Kommunen har sedan ungefär ett år ett digitalt avvikelsehanteringssystem där bl.a. 

brandskydd kan rapporteras. Inte någon verksamhet uppger att man använder sig av 

systemet. 

 

6. Information till nyanställd och tillfällig personal 

Den kommunövergripande introduktionsplanen för nyanställda är inte känd av 

verksamheterna, alternativt vet man inte om att det man använder är en kommungemensam 

checklista. Någon form av introduktionsplan används dock. Bedömningen från resultatet 

av intervjuerna är att brandskydd är en prioriterad fråga vid introduktion av nyanställda 

och en fråga som hålls aktuell av ledningen. Exempel finns där den nyanställde skriftligen 

ska kvittera mottagen information.  

 

7. Förekomst av brandfarliga och explosiva varor 

Det förekommer enl uppgift från verksamheterna brandfarliga varor i liten utsträckning. I 

den mån det finns (t.ex. handsprit) är det i små mängder. Slöjdsalen på den besökta skolan 

har slutat använda sig av gas och överlag försöker man hålla små lager av brandfarliga 

varor. 

 

8. Rutiner för agerande vid brand/fara, t.ex. utrymning 

Samtliga kontrollerade verksamheter bedöms ha mycket god kunskap om rutiner vid 

brand; utrymning, ansvar, återsamlingsplats etc. Egna handlingsplaner/rutiner vid brand 

har tagits fram på några ställen alternativt finns sådan gällande för alla verksamheter i en 

byggnad. Utrymningsplanens återsamlingsplats stämmer inte med gällande brandrutin på 

ett ställe vilket verksamheten uppmärksammat och är under åtgärd.  

 

I något fall har samverkan/informationsutbyte kring rutinerna skett med övriga hyresgäster, 

både kommunala och privata, i byggnader som samutnyttjas.  

 

9. Förekomst och kunskap om larmcentral 

Samtliga besökta arbetsställen utom ett har larm kopplat till räddningstjänsten. Dessa 

verksamheter kan på ett tydligt sätt redogöra för larmcentralens placering och 

handhavande, t.ex. hur man identifierar var i byggnaden larmet löst ut och hur kontakter 

med räddningstjänsten ska ske. Instruktion finns tydligt placerad vid centralen i samtliga 

fall. 
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Slutsatser och övriga observationer 

a) Verksamheterna har god kunskap om sitt brandskydd 

Vid intervjuerna kan deltagande verksamhetsföreträdare i de allra flesta fall på ett tydligt 

sätt redogöra för sin verksamhets brandskydd, både det fysiska och organisatoriskt  

 

Det är tydligt vem som utför brandskyddskontroller, var larmcentralen är placerad och 

fungerar, vem som ska kontaktas om det upptäcks brister i det fysiska brandskyddet. Det 

tycks inte heller vara svårt att få bristerna avhjälpta och sällan uppstår frågor om 

gränsdragningen mellan fastighetsägare och verksamhet.  

 

Det finns kunskap om vikten att introducera nyanställda i brandskydd och bedömningen är 

att saken är prioriterad. Information bör ges om kommunens centrala 

introduktionschecklista. 

 

Rutiner vid brand, utrymning och återsamlingsplatser är väl kända.  

 

Det finns god kännedom om kommunens dokumentsamling för SBA. 

b) Brandombud ska utses för samtliga verksamheter och ges 

adekvat utbildning 

Brandombud ska enligt kommunens SBA utses. Samtliga besökta verksamheter utom en 

hade utsedda brandombud eller motsvarande funktion. I några fall saknade brandombudet 

utbildning.  

c) Utbildning bör genomföras med högre grad av systematik 

Enligt kommunens SBA ska chefen ansvara för utbilda/informera/öva all personal i 

brandskydd.  

All personal ska kunna använda släckutrustning och använda rätt släckmedel. Övningar i 

utrymning ska utföras årligen. 

 

Vid kontrollen framkom att det i olika utsträckning finns personal som saknar utbildning, 

alternativt behöver förnya sina kunskaper. Övning och utbildning tycks i liten utsträckning 

ingå i den ordinarie planeringen, genom årshjul el liknande. 

d) Branskyddskontroll enligt checklista och hantering av avvikelser

  

Kommunens checklista är konstruerad så att det finns en kolumn för var och en av årets 

tolv månader, vilket bör tolkas som att kontroll också ska ske månadsvis. Frekvensen av 

kontrollerna varierar. Det finns behov av att tydliggöra hur ofta kontrollerna ska göras. 

 

En av verksamheterna använder sig av en checklista som inte finns i Röda pärmen.  
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Avvikelser dokumenteras och rapporteras till ansvarig chef i mycket liten utsträckning. 

Kommunens digitala avvikelserapporteringssystem tycks inte användas. Även om 

verksamheterna anser att brister åtgärdas på ett adekvat sätt är avvikelsehanteringen en 

central del i ett systematiskt brandskyddsarbete. Det bör tydliggöras att avvikelser ska 

dokumenteras och hur detta ska ske. 

 

Det finns exempel på att delar av byggnaden där verksamheten bedrivs inte omfattas av 

brandskyddskontroll. 

e) Det finns anledning att se över kommunens dokument för SBA 

Som redan framgått tillhandahåller kommunen två dokumentsamlingar kallade ”SBA 

kommunala fastigheter” resp ”SBA Externa fastighetsägare”. Dokumenten är daterade år 

2004. I dagligt tal kallas dokumentsamlingen ”Röda pärmen” och finns tillgänglig vid 

samtliga besökta verksamheter. Samtliga ansvariga med något undantag har god kännedom 

om pärmen och dess innehåll.  

 

Då det är 15 år sedan materialet togs fram finns exempel på förhållanden som inte längre 

stämmer avseende bl.a. kommunens organisation och begrepp. Det framgår inte heller 

tydligt vilken instans som fastställt dokumenten eller vem som är ”dokumentägare”.  

 

Materialet finns tillgängligt digitalt på inblicken. Möjligen kan det finnas anledning att 

pröva om det är tillräckligt anpassat för att läsas digitalt. Kanske finns också möjlighet att 

utveckla SBA med hjälp av fler digitala verktyg. 

Rekommendationer 

Rapportens syfte är att genom stickprov bedöma kommunens systematiska 

brandskyddsarbete. Det är således ingen tillsyn eller revision av enskilda verksamheter. 

Rekommendationerna ska istället gälla indikationer på systematiska brister. 

 

Rapporten ska enligt internkontrollplanen tillställas samtliga nämnder, förslagsvis för 

information. 

 

Kommundirektören föreslås, baserat på denna rapport, överväga att ge ett uppdrag om att 

se över det systematiska brandskyddsarbetet. Syftet med ett sådant uppdrag kan t.ex. vara 

att uppdatera styrdokument, tydliggöra ”ägande” av det systematiska brandskyddsarbetet 

och säkerställa dess implementering i organisationens alla delar.  

 

Interkontrollansvariga avser att återkoppla gjorda observationer direkt till de besökta 

verksamheterna.  

 

 

Internkontroll systematiskt brandskyddsarbete är genomförd av Pia Svensson, 

miljösamordnare och Markus Hurtig, utredare, med stöd av Birgitte Johansson, 

miljöstrateg, vid ett av platsbesöken. 
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2. Placering av barn och ungdom i Familjehem 

 

I tidigare års granskningar av rutinen har brister funnits i dokumentationen av punkt 6.6  

”protokollsutdrag skickas till Försäkringskassan tillsammans med blankett ”Framställning 

– ändrad utbetalning” avseende barnbidrag, CSN och underhållsstöd”.  

Även i årets granskning saknas tydliga journalanteckningar för den här punkten i flera av 

de granskade ärendena. Detsamma gäller punkt 6.7 ”anmäl ändrad folkbokföringsadress 

efter vårdnadshavares påskrift till Skatteverket”.  

För båda punkterna bör journalanteckningarna förbättras så att det tydligt framgår att 

punkten är hanterad och när det är gjort. 

 

För punkten 6.15 ”Skriftligt underlag (alt. muntligt äskande) angående extra ersättning 

inkommer från familjehemmet och beslut fattas enligt delegationsordningen” är 

enhetscheferna överens om att, eftersom behov av det finns, skapa gemensam rutin.  

Rutinen ska beskriva hur ansökan om extra ersättning ska hanteras under utredningstiden 

samt tiden, efter beslut om familjehemsplacering, innan ärendet lämnats över till 

familjehemsgruppen från utredningsgruppen.  

 

I punkterna 6.20 ”ändring av felaktig ersättning” och 6.21 ”återbetalning av felaktig 

ersättning” har det i internkontrollsrutinen hänvisats till ”särskild rutin” men ingen 

närvarande vid granskningen känner till den särskilda rutinen.  

Vid kontroll med berörda handläggare /administratörer efter granskningsmötet visar det sig 

att den ”särskilda rutinen” inte längre finns eller tillämpas inom sektionen för barn och 

unga så som den gjordes när internkontrollsrutinen skapades.  

Därför föreslås att texten ”sker enligt särskild rutin” tas bort i de här två punkterna. 

 

Sektionschefen ansvarar för att noterade avvikelser från rutinbeskrivningen åtgärdas 

 

 

3.  Uppföljning av våra kvalitetsregister 

 
Kontroll/genomgång hur verksamheten arbetar med kvalitetsregistren 

 BPSD  

 Senior Alert 

 Palliativa registret 

BPSD register 

Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder 

minska Beteendemässiga och Psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet 

och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 
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Exempel på indikatorer är: olämpliga läkemedel, insatser för att motverka utåtagerande 

beteende, förekomst av bemötandeplan.  

Metoden är implementerat på kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden med 

inriktning demenssjukdom. På kommande boende med demensinriktning kommer BPSD-

metoden att implementeras fortlöpande. 

Utöver demensboenden har personal på korttidsenheten 1A, dagverksamheterna för 

personer med demens samt samtliga metodutbildare gått utbildningen till BPSD-

administratör. 

All personal som går utbildningen blir BPSD-administratörer, men har olika roller 

beroende på profession. Två undersköterskor på varje enhet, s.k. enhetsadministratörer 

ansvarar för att lägga in skattningarna i registret. 

Enhetschef och sjuksköterska deltar i skattningarna och har behörighet i registret kopplat 

sina egna enheter liksom arbetsterapeut och Fysioterapeut som är kopplad till brukaren. I 

nuläget finns det bara en certifierad utbildare för BPSD-registret i kommunen vilket är 

sårbart.  

Resultaten från registreringen används i det dagliga arbetet och i genomförande planen för 

att förbättra situationen för och omkring brukaren.  

För närvarande är 192 brukare i Uddevalla registrerade i registret 

Senior Alert 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att förbygga, registrera 

riskbedömningar och åtgärder för att därmed förbättra vård och omhändertagandet och öka 

säkerheten för brukare. Det som registreras är risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i 

munnen och blåsdysfunktion. 

Senior alert är inte bara ett register utan en metod för att systematiskt bedöma, analysera 

och planera åtgärder. Arbetet med att implementera detta i verksamheterna har pågått 

sedan 2010 med en stor satsning 2014–2015 riktad mot vård och omsorgsboende. Arbetet 

ledde fram till att man inte kan få metoden att fungera fullt ut innan man har fått teammöte 

med enhetschef, sjuksköterska, kontaktpersonal och ev rehab att fungera fullt ut.  

Styrgrupp för Senior alert konstaterade 2018 att registrering i Senior Alert innebär 

dubbelarbete då samma information även ska dokumenteras i verksamhetssystemet Pro 

Capita. För att registringen ska fungera måste Senior Alert informationen integreras i det 

kommande verksamhetssystemet Life Care HSL.  

Nuläget är att man till stor del använder sig av metoden dvs följer skattningarna vad gäller 

risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion men det 

registreras inte. 

 

Palliativa registret 

Registret är ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede. Vissa delar riktar 

sig mot kommunal sjukvård medan andra riktar sig mot primär eller sjukhusvård tex 

läkemedel, brytsamtal. 

Registret används inom verksamheten men resultaten analyseras inte på ett systematiskt 

sätt och används inte i fullt ut kvalitetsarbetet. 
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Resultat visar uppfyllt mål inom vissa indikatorer och inte för andra 

 

 

 
 

Denna internkontrollpunkt tas även upp i år 2021års internkontrollplan för att 

se eventuell förändring i arbetssätt och användning av dessa register. 

 

 

4. Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

Bemanningsenheten har gjort 25 stickprov utifrån 365 anställda inom Social omsorg 2020.  

För att få fram 25 slumpmässiga personer filtrerades de 365 anställda fram i 

rekryteringsprogrammet Varbi och delades med 25, vilket blir 14,6 som avrundades neråt 

till 14.  

Var 14:e person valdes ut för att kontrollera mot Medvind att aktuellt belastningsregister 

tagits in.  

 

Av de 25 personerna hade samtliga utdrag från belastningsregister vid anställning. 
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5. Informationssäkerhet vid införandet av ny teknik inom Vård och Omsorg 

 

Under 2020 har Socialtjänsten lagt över ett flertal processer i normal drift.  

Detta innebär att processerna har gåtts igenom, rutiner har säkerställts så att felrapporter 

går till rätt funktion inom verksamheten. 

I samband med att en ny process tas i drift kontrolleras 100 % av alla ärenden. 

 

Inga fel har upptäckts vid dessa kontroller. 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats med de nya systemen som tillkommit under år 

2020. 

 

 

6. Uppföljning av kommunens resepolicy 

 

Kontrollpunkten finns med i internkontrollplanen år 2020 om den av KS antagna 

resepolicyn följs och om avvikelse från policyn finns skall man redovisa skälen för att inte 

följa denna policy 

 

P g a Covid-19 har denna kontroll inte kunnat genomföras under år 2020 

Punkten tas med i Internkontrollplanen för år 2021. 

 

 

7. När verksamheten visar en stor budgetavvikelse skall en fördjupad 

redovisning göras till socialnämnden 

 

Socialnämnden har fortlöpande under året fått information av socialchefen och 

avdelningscheferna om det ekonomiska läget och om information från respektive 

verksamhetsområde. 

 

Någon speciell avvikelse har inte funnits under året som inneburit att socialnämnden fått 

redovisning från budgetansvarig om större avvikelse. 

 

 

 

 

Roger Granat 

Socialchef    Lars Alfredsson  

  Administrativ chef 
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna 

ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. 

internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som 

fastställts i internkontrollplanen.      

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens förslag till internkontrollplan 2021 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Risk- och konsekvensanalyser till internkontrollpunkterna 2020-12-08    

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta socialtjänstens förslag till internkontrollplan för 2021 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen, KLK 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Socialtjänstens ekonomer 

 



 

SOCIALNÄMNDENS 
INTERNKONTROLLPLAN 2021                                                                          Förslag till SN dec 2020 

 

 
Process/rutin 

 
Kontrollansvarig 

 
Kontrollmoment 

 
Kontrollmetod 

 
Frekvens 

 
Rapporteras till  
 

 

Centralt framtagen 
kontrollpunkt 

 

     

Distansarbete/tecknande av 

avtal om distansarbete 

mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

 

Kommunledningskontorets 

personalavdelning. 

 

HR-Controller vid 

kommunledningskontorets 

personal-avdelning planerar 

och genomför enkätutskick 

samt sammanställer 

enkätsvar.  

Bistår med sakkunskap i 

förvaltningarnas lämnande av 

kommentarer och analyser 

Kvantitativ uppföljning.  

Enkät ska skickas till medarbetare som 

arbetar hemifrån  

(ej till medarbetare som rent fysiskt är 

bundna en viss arbetsplats 

Enkät ska skickas till 

medarbetare som 

arbetar hemifrån  

 

Undersökningen 

ska omfatta 

perioden  

1 april - 30 

september 2021 

Rapport till 

kommundirektör 

samt enligt rutiner 

för internkontroll 

 

Socialnämnden 

Förvaltningschef 

och 

Avdelningschefer i 

Socialtjänsten 

 

 

Socialnämndens 
egna kontrollpunkter 

     

 

Ersättning och registrering 

av särskilt förordnade 

vårdnadshavare; 

familjehem samt EKB.  

 

(Rutinbeskrivning nr. 12, 

IFO) 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Sektionschef för sektionen 

Barn och Unga,  

Enhetschef enheten för 

familjehem och familjerätt, 

handläggare, process-

stödjare, samt ekonom. 

 

Granskning genom kontroll om upprättad rutin 

följs. Under 2019 och 2020 har antalet 

särskilda förordnade vårdnadshavare utökats 

med förhållandevis många uppdrag.  

 

Därför lämpligt att rutinen ingår i kontrollen 

för 2021. 

 

 

 

 

Stickprov, 

slumpmässigt urval 

av ärenden från 

Procapita, antal 5 st 

 

Kontrollen utförs 

under november 

2021 

 

Enhetschef 

ansvarar för 

återrapportering  

Sektionschef och 

till 1:e 

socialsekreterare 

och 

Avdelningschef 

IFO 

 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 



 
Process/rutin 

 
Kontrollansvarig 

 
Kontrollmoment 

 
Kontrollmetod 

 
Frekvens 

 
Rapporteras till 

 
Uppföljning av våra 

kvalitetsregister: 

• Palliativa registret 

• BPSD  

• Senior Alert 

 

Enhetschefer 

Hälso-och sjukvård 

Social omsorg 

MAS 

 

Utsedd personal från 

Administrativa avdelningen 

Kontroll/genomgång hur  

verksamheten arbetar med kvalitetsregistren 

 

 

Internkontrollpunkt från år 2019 och 2020 

 

Behöver följas upp ytterligare ett år för att se 

om det skett förändring i arbetssätt 

 

 

Stickprov 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Förvaltningschef 

 

Avdelningschef 

Hälso-och sjukvård 

Social omsorg 

 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 

Uppföljning av kommunens 

resepolicy 

 

 

Administrativ chef 

 

Förvaltningschef 

 

Se om den av KS antagna resepolicyn följs 

och om avvikelse från policyn finns skall 

man redovisa skälen för att inte följa denna 

policy 

 

Fanns med i Internkontrollen år 2020 men 

p g a Covid-19 har den inte kunnat 

genomföras under år 2020 

Stickprov av 20 

beslut om resa i 

tjänsten/ 

reseräkningar under 

året  

Kontrollen utförs 

under 2021 

Förvaltningschef 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 

Nytecknade avtal för 

leasingbilar i 

Socialtjänstens verksamhet 

skall vara El-bilar enligt 

uppdrag från 

Förvaltningschef 

 

 

 

Utsedd personal från 

Administrativa avdelningen 

 

Administrativ chef 

 

Förvaltningschef 

 

Genomgång av nytecknade bilavtal under 

året för att se att verksamheten har tecknat 

El-bils avtal 

 

Stickprov i 5–10  

”ärenden” för att 

kontrollera att El-bils 

avtal är tecknade 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Förvaltningschef 

 

Administrativ chef 

 

Socialnämnden 

 

Inköp enligt 

”skafferiavtalet”  

Upphandlingsavdelningen 

har skrivit nytt avtal med 

leverantör som levererar 

mindre förpackningar etc 

livsmedel till 

socialtjänstens mindre 

enheter 

 

Utsedd personal från 

Administrativa avdelningen 

 

Inköpssamordnare 

Administrativ chef 

 

 

Kontroll inköp av ”skafferivaror”/mindre 

förpackningar under året från avtals tecknat 

företag och om mindre inköp från 

Livsmedelsbutiker inom närområdet på 

faktura har minskat under året 

 

Kontroll av hur väl berörda personer känner 

till gällande avtal om ”skafferiavtal” 

 

Stickprov i ca 15  

”ärenden” för att 

kontrollera att de 

mindre 

verksamheterna som 

har behov av 

”skafferiavtal” har 

utnyttjat att köpa 

enligt detta avtal 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Administrativ chef 

 

Avdelningschef och 

Sektionschefer 

inom Social omsorg  

 

Förvaltningschef 

 

Socialnämnden 



 

När verksamheten visar en 

stor budgetavvikelse skall 

en fördjupad redovisning 

göras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Administrativ chef 

 

 

Stora ekonomiska avvikelser i verksamheten 

i samband med tertialbokslut och controller-

rapporter skall analyseras och åtgärder 

vidtagas för att komma i balans 

Budgetansvarig kommer till socialnämndens 

sammanträde och redovisar  

varför läget uppstått och förslag till åtgärder 

 

I samband med 

upprättande av 

tertialbokslut och 

controllerrapporter 

 

Kontrollen utförs 

under 2021 

 

Förvaltningschef 

Administrativ chef 

 

Berörd 

Avdelningschef 

 

Socialnämnden 

 
 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (1) 

Datum: 2020-12-08 Dnr:   

 

Inköp enligt skafferiavtal  

Upphandlingsavdelningen har skrivit nytt avtal med leverantör 
 

Kontrollpunkt i Socialnämndens Internkontrollplan 2021 

Uppgiftslämnare:  
Administrativ chef 

Syfte 

Kontroll inköp av skafferivaror med mindre förpackningar under året från avtals tecknat 

företag och om mindre inköp från Livsmedelsbutiker inom närområdet på faktura har 

minskat under året och kontroll av hur väl berörda personer känner till gällande avtal 

om skafferiavtal 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 
Berörd personal inte känner till avtalet och att mindre inköp även fortsättningsvis görs 

från Livsmedelsbutiker inom närområdet.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Konsekvens 3 Kännbar  

Att det upprättade avtalet inte används i den utsträckning som det var tänkt när 

upphandlingsavdelningen tagit fram ett avtal för inköp av skafferivaror /mindre 

packningar, då Socialtjänsten har efterlyst ett sådant avtal. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikhet 3 Möjlig  

Att verksamheten inte har information om nytt avtal eller att man fortsätter göra inköp 

hos Livsmedelsbutiker i närområdet, då detta kan upplevas som enklare, trots att nytt 

avtal finns för dessa inköp. 

 

 

Åtgärd  
Stickprov i ca 15 ärenden för att kontrollera att de mindre verksamheterna som har 

behov av ”skafferiavtal” har utnyttjat att köpa enligt detta avtal 
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När verksamheten visar en stor budgetavvikelse skall en 

fördjupad redovisning göras till Socialnämnden 
 

Kontrollpunkt i Socialnämndens Internkontrollplan 2021 

Uppgiftslämnare:  
Förvaltningschef eller Administrativ chef 

Syfte 

Att informera Socialnämnden om bakomliggande orsaker till den uppkomna 

ekonomiska situationen och lämna förslag till åtgärder för att få en budget i balans. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 
Stora ekonomiska avvikelser i verksamheten i samband med tertialbokslut och 

controllerrapporter skall analyseras och åtgärder skall vidtagas för att komma i balans. 

Budgetansvarig skall komma till socialnämndens sammanträde och redovisa varför 

läget uppstått och förslag till åtgärder. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Konsekvens 4 Allvarlig  

Ett stort ekonomiskt underskott innebär att man måste förändra verksamheten eller att 

andra verksamheter än den som redovisar ett underskott får dra ner på verksamhet och 

dessa åtgärder kan få stora konsekvenser för den verksamhet där underskottet har 

uppstått eller annan verksamhet som får sparkraven. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikhet 3 Möjlig 

Det kan uppstå ökade kostnader för verksamheter som ej går att påverka på kort tid och 

att det blir budgetunderskott i verksamheten 

 

Åtgärd 
I samband med upprättande av tertialbokslut och controllerrapporter se om stora 

budgetavvikelser redovisas. 

Socialnämnden beslutar att dessa verksamheter skall komma till socialnämndens 

sammanträde och redovisa varför läget uppstått och förslag till åtgärder. 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (1) 

Datum: 2020-12-08 Dnr:   

 

Nytecknade avtal för leasingbilar i Socialtjänstens verksamhet 

skall vara El-bilar enligt uppdrag från Förvaltningschef 
 

Kontrollpunkt i Socialnämndens Internkontrollplan 2021 

Uppgiftslämnare:  
Förvaltningschef eller Administrativ chef 

 

Syfte 
Genomgång av nytecknade bil-avtal under året för att se att verksamheten har tecknat  

El-bils avtal bilar enligt uppdrag från Förvaltningschef 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 
Att verksamheten vid byte av bil inte beställer El-bil utan fortsätter eller förnyar avtal på 

fordon som inte är Elbilar. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Konsekvens 3 Kännbar  

Att verksamheten inte följer Förvaltningschefens uppdrag att teckna El-bilsavtal och att 

förnyelse av fordonsparken inte påbörjas i den omfattning som uppdraget från 

Förvaltningschefen önskar. 

 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikhet 3 Möjlig  

Att verksamheten inte kan få befintliga bilar utbytta i den omfattnings som man önskar 

beroende på leveranstider av nya El-bilar, att laddningsstolpar m m inte är installerade 

vid utbytestillfället, m m 

 

 

Åtgärd 
Stickprov i 5–10 ”ärenden” för att kontrollera att El-bils avtal är tecknade 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (1) 

Datum: 2020-12-08 Dnr:   

 

Uppföljning av kommunens resepolicy 
 

Kontrollpunkt i Socialnämndens Internkontrollplan 2021 

Uppgiftslämnare:  
Förvaltningschef eller Administrativ chef 

Syfte 

Se om den av Kommunstyrelsen antagna resepolicyn följs och om avvikelse från 

policyn finns skall skälen redovisas varför denna policy inte följs. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 
Viktigt att följa antagen policy och viktigt ur miljö- och säkerhetssynpunkt att man resor 

planeras utifrån denna policy. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Konsekvens 3 Kännbar  

Det resesätt som framgår av upprättad policy skall följas och förvaltningen skall 

upprätta rutin för beställning och beslut om resor. 

 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikhet 3 Möjlig  

Det gäller att göra policyn känd inom hela verksamheten och att förvaltningens 

upprättade rutin följs av de som beslutar och beställer resor, det är möjligt att fel kan 

inträffa/uppstå. 

  

 

Åtgärd 
Stickprov av 25 beslut om resa/tjänsteresa och reseräkningar under året för att se om 

policyn följs. 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2020-12-08 Dnr:   

 

Uppföljning av våra kvalitetsregister, Palliativa registret, BPBD, 

Senior Alert 
Kontrollpunkt i Socialnämndens Internkontrollplan 2021 

Uppgiftslämnare:  
Enhetschefer inom Hälso- och sjukvård och inom avdelningen Social omsorg, MAS och 

utsedd personal från administrativa avdelningen 

Syfte 

Att använda dessa kvalitetssystem mer strukturerat i verksamheten 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Idag är det ingen dokumenterad uppföljning hur registren används, men man kan gå in i 

tex Senior Alert för att se vilka som registrerar och vilka åtgärder som är gjorda. 

Inom äldreboendena har man påbörjat ett projekt med regelbundna kvalitéts möten, där 

man analyserar värden i registren och hur man ligger till och vilka förbättringsområden 

som finns. 

BPSD registren används av demenssjuksköterska i dialog med demensverksamheterna 

och Palliativa registret används i dialog med vårdcentralerna på Närsjukvårdsmöten 

 

Avdelningen för Hälso- och Sjukvård har fått i uppdrag att använda kvalitetsregistren 

mer strukturerat i kvalitetsarbetet. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Konsekvens 3. Kännbar 

Verksamheten behöver ha kontroll vilka åtgärder som är gjorda och hur ev förbättringar 

skall göras. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikhet 3 Möjlig 

Det föreligger en risk eftersom det är flera moment som kräver manuell hantering i 

registerarbetet och det är möjligt att fel kan inträffa 

 

Åtgärd 



 

 

 

 
 

 
Risk- och väsentlighetsanslys 2 (2) 

2015-05-18 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

unkten har ingått i internkontrollen år 2019Behöver följas upp ytterligare år 2020, för 

att se förbättringar i registerarbetet. 

Stickprov på inrapportering i de olika registren 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (1) 

Datum: 2020-12-08 Dnr:   

 

Ersättning och registrering av särskilt förordnade vårdnadshavare; 

familjehem samt EKB.  
 

Kontrollpunkt i Socialnämndens Internkontrollplan 2021 

Uppgiftslämnare:  
Utsedd personal från avdelningen Individ och Familjeomsorg 

Syfte 
Granskning genom kontroll om upprättad rutin följs.  

Under 2019 och 2020 har antalet särskilda förordnade vårdnadshavare utökats med 

förhållandevis många uppdrag. Därför lämpligt att rutinen ingår i kontrollen för 2021 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

De kritiska moment som identifierats i rutinen är: 

 att lönekontoret inte meddelas att familjehemsplaceringen avslutats och att ersättning 

fortsätter betalas ut efter familjehemsuppdragets upphörande. 

 att årlig uppföljning av ersättningens storlek inte görs och ersättningen som utbetalas är 

för hög eller för låg i förhållande till uppdraget. 

 att uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare ej avslutas antingen vid den unges 

18-årsdag eller vid avslut av gymnasiestudier och ersättning fortsätter betalas ut.     

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Konsekvens siffra 2 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikhet 2 generellt och sammantaget, men avseende punkten 12.7, årlig uppföljning av 

ersättningen bedöms den vara 3 

Åtgärd 

Stickprov, slumpmässigt urval av ärenden från Procapita, antal 5 st 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 2021 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2020-09-11 Dnr:   

 

Process/rutin: Distansarbete/tecknande av avtal om 

distansarbete mellan arbetsgivare och medarbetare 

Avdelning: Kommunledningskontoret/personalavdelningen  

Uppgiftslämnare: Feniks Beka, HR-Controller 

Syfte 

Beskriv bakgrund och syfte till att processen/rutinen har kommit upp som ett 

kontrollområde. Det kan till exempel ha sitt ursprung i registrerade avvikelser eller 

något annat. 

 

Kommunstyrelsen antog 2019-12-18 Bestämmelser för distansarbete. En central del i 

bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare.  

 

Omfattningen av distansarbete har under 2020 på grund av covid-19 ökat mycket 

kraftigt. Sannolikt kommer omfattningen framöver att ligga kvar på en högre nivå än 

innan pandemin.  

 

Personalavdelningen genomförde under första kvartalet 2020 en undersökning gällande 

distansarbete i kommunen som visade på att det ofta saknades avtal mellan arbetsgivare 

och medarbetare. Mot den bakgrunden har personalavdelningen föreslagit distansarbete 

som ett gemensamt internkontrollområde. Även kommundirektören har bland flera 

förslag föreslagit distansarbete.  

 

Syftet med att kontrollera distansarbete är att säkerställa att det i enlighet med 

Bestämmelser för distansarbete finns avtal mellan arbetsgivare och medarbetare vid 

kontinuerligt distansarbete. Därutöver syftar kontrollen till att följa upp undersökningen 

som genomfördes 2020 av kommunledningskontorets personalavdelning.  

 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Här analyserar och beskriver du vilka kritiska faktorer som finns inom 

processen/rutinen. 

 

Avtal mellan arbetsgivare och medarbetare utgör grunden för att distansarbete ska 

kunna bedrivas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Krav på avtal bidrar också till att 

chefer och medarbetare måste sätta sig in i bestämmelserna för distansarbete, det vill 

säga kunskaperna om distansarbete ökar, vilket i sin tur bidrar till positiva effekter.    

 



 

 

 

 
 

 
Risk- och väsentlighetsanslys 2 (2) 

2020-09-01 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar. Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig 

skala: 1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Genom att inte reglera kontinuerligt distansarbetet i ett skriftligt avtal förlorar 

Uddevalla kommun kontrollen över och insyn i medarbetarens arbetsuppgifter, 

arbetsmiljö, säkerhet. Samtidigt skapar det oklarhet i organisationen när den anställde är 

på arbetsplatsen, vilket kan ha flera negativa konsekvenser för verksamheten. Att följa 

bestämmelserna kommer att tydliggöra hur och när arbete på distans kan ske och vilka 

överväganden som måste göras av både arbetsgivare och medarbetare.  

 

Konsekvenserna av att inte följa bestämmelserna skulle vara kännbara för arbetsgivaren, 

det vill säga en trea på den fyrgradiga skalan.   

 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala:1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Utan god kännedom om bestämmelserna för distansarbete och utan ett avtal mellan 

arbetsgivare och medarbetare görs bedömningen att det är sannolikt att fel kommer att 

begås, dvs en fyra på den fyrgradiga skalan. 

 

Åtgärd 

Här beskriver du vilken åtgärd som vidtas och om processen/rutinen/systemet tas med i 

kommande internkontrollplan. 

 

Punkten föreslås tas upp i kontrollplan för 2021 som en gemensam internkontrollpunkt. 

Kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets personalavdelning, föreslås 

ansvara för att kontrollen genomförs.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-12-01 Dnr SN 2020/00261 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Ändring av delegeringsordningen gällande 

handräckningsbegäran LVU 

Sammanfattning 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av 

socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en 

handräckningsbegäran. Då förändringar skett avseende 1:e vice ordförande i 

socialnämnden föreläggs ärendet socialnämnden för nytt beslut om förordnande. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-01. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att förordna 1:e vice ordförande Camilla Josefsson att besluta om handräckning enligt 

43 § 2 p. LVU samt återkallande av handräckning samt  

 

att återkalla Henrik Sundströms förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 

p. LVU samt återkallande av handräckning. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av 

socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en 

handräckningsbegäran.  

 

JO har uttalat att ett förordnade skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå 

vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Beslutet skiljer sig 

således från delegation genom att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten 

tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift. Då förändringar skett avseende 

förste vice ordförande i socialnämnden föreläggs ärendet socialnämnden med nytt 

förslag om ledamot som skall förordnas samt ledamot som förordnade ska återkallas för  

gällande att fatta beslut enligt 43 § p.2 LVU .  
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Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kerstin Windemo, sektionschef 

Lena Hansson, enhetschef 

Annica Johansson, enhetschef 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-12-01 Dnr SN 2020/00170 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Remiss från Regeringskansliet om ökad rättssäkerhet och 

snabbare verkställighet i internationella familjemål, Ds 2020:18 

Sammanfattning 

In remiss har inkommit från Regeringskansliet, Justitiedepartementet med begäran om 

yttrande avseende Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i 

internationella familjemål. Förslagen som har lämnats är i sin helhet positiva, tydligare 

och stärker i flera avseenden barnets situation. De ger också ökad rättssäkerhet och 

snabbare verkställighet i internationella familjemål av olika karaktär och bidrar till att 

barnets situation stärks och att barnets delaktighet förbättras. Remissvaret i form av 

socialtjänstens yttrande har skickats till Justitiedepartementet 2020-12-01 med stöd av 

socialchefens delegation. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-12-01. 

Socialtjänstens yttrande gällande Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i 

internationella familjemål, 2020-11-26. 

Remiss från Regeringskansliet om ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i 

internationella familjemål, Ds 2020:18, 2020-08-04. 

Följebrev till remiss från Regeringskansliet om ökad rättssäkerhet och snabbare 

verkställighet i internationella familjemål, Ds 2020:18, 2020-08-04.  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Regeringskansliet, Justitiedepartementet 

gällande Ds 2020:18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella 

familjemål till handlingarna. 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kerstin Windemo, sektionschef 

Lisa Svanberg, processtödjare 
 



Handläggare 
Processtödjare Lisa Svanberg 
Telefon +46522697034 
lisa. svanberg@uddevalla. se 

Yttrande 
2020-11-26 

Justitiedepartementet 

l 03 33 Stockholm 

Remissvar gällande Ds 2020:18 "Ökad rättssäkerhet och 
snabbare verkställighet i internationella familjemål" 

Anledning till yttrande 

Socialnämnden i Uddevalla har tagit del av de förslag till ändrade regler som 
föreslås i remissen avseende Ds 2020:18 "Ökad rättssäkerhet och snabbare 
verkställighet i internationella familjemål och lämnar nedan synpunkter och 
förslag till förtydliganden/ändringar. 

Sammanfattning 

Förslagen som har lämnats är i sin helt positiva, tydligare och stärker i flera 
avseenden barnets situation. Förslagen ger också ökad rättssäkerhet och snabbare 
verkställighet i internationella familjemål av olika karaktär. Förslagen bidrar att 
till att barnets situation stärks och att barnets delaktighet förbättras. Förslagen 
bidrar till en större tydlighet i upplysningar, underrättelseskyldighet, 
utredningssky ldighet, rapporteringssky l dighet och kommentarerna 
sekretessbestämmelserna blir enklare att förstå. 

Synpunkter på avsnitt 15.1 Förslag tilllag med kompletterande 
bestämmelser till Brysselil-förordningen 

l § Bestyrker förslag. 

2 §Beslut om tillfällig åtgärd 
Kommentarer: 
Det skulle vara positivt om möjligheten till "resersvforum" framgår i stycket och 
kanske också med hänvisning till 4 § om det. Stycket handlar egentligen om som 
är behörig att pröva frågan men inget om det framgår i ordalydelsen. Ordalydelsen 
blir tydligare om begreppet "behörighet" framkommer i ordalydelsen. Exempelvis 
... görs till den tingsrätt som är behörig. 

I andra stycket hänvisas till 6 a 7-9 b § § § L VU. Ordalydelsen bör förändras så att 
den blir tydligare: 
"Första stycket gäller inte om något annat följer av det som stadgas/ om 
omedelbart omhändertagande av 6 a och 7-9 §§lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Socialtjänsten 

l (10) 
Dnr: SN2020/170 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg Postadress Besöksadress Telefon 
45181 UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 



YHrande 
2020-11-26 

Grunderna till varför ordalydelsen bör ändras är på grund av att det blir en 
tydligare upplysning i ordalydelsen om att det rör sig om omedelbart 
omhändertagande. 

Det finns också möjlighet att fatta beslut om tillfälliga åtgärder enligt 1980-års 
Haagkonvention gäller förfarande om återlämnande av barn. Ordalydelsen som 
den är kan bli missvisande om inte dessa omständigheter inte tas med som 
tillfälliga åtgärder då endast artikel15 i Bryssel II står med och inte artikel27.2 
och artikel27.5 

3 § Handläggning av ärende och barn får höras 
Kommentarer: 
2 st 
Det är på samma sätt som i 11 kap. l O § 4 st. socialtjänstlagen 

Första meningen i ordalydelsen bör förändras för i syfte att den ska harmonieras 
med barnkonventionen och för att det ska förtydligas att barnets bästa ska ha 
avgörande betydelse eller i vart fall beaktas i högre utsträckning. Barnets bästa 
och delaktighet stärks om begreppet finns med i ordalydelsen. 

"Barnet får höras inför domstolen, om det är till barnets bästa och särskilda skäl 
talar för det och det är klarlagt att barnet inte kan ta skada av att höras" 

Det är viktigt att få med barnets bästa eftersom det är det som ska styra om barnet 
ska höras och det är också en harmonisering av barnkonventionen. I 
kommentarerna står det dock att vi ska vara lyhörda och hänvisning görs till SOU 
2017:6 s. 547 och 548) om att socialtjänsten bör inhämta samtycket från 
föräldrarna vilket kan uppfattas som svårt att tyda utifrån ordalydelsen. 
Exempelvis så skulle man kunna lägga till barnets bästa: 

"Om det är barnets bästa får barnet höras av socialnämnden utan vårdnadshavares 
samtycke och utan att vårdnadshavare är närvarande" 

- 4 §-Reservforum -
Kommentarer: 
Det otydliga med ordalydelsen är att det saknas hänvisning för vilka åtgärder som 
det skulle kunna bli aktuellt. Om det finns förutsättningar att hänvisa till åtgärder 
utifrån hänvisningar vore det smidigare att uppfatta när detta kan användas. En så 
kallad "upplysning" vore bra, det vill säga om 4 § gör en lagrumshänvisning till 
vilka åtgärder som kan bli aktuella utifrån reservforum. 

5 § Verkställighet 
Kommentarer: 
Bra att det förtydligas vad gäller de svenska verkställighetsbestämmelserna i 
relationen till förordningen så det inte uppstår oklarheter i detta. 
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6 § Vägran av erkännande eller verkställighet 
Kommentarer 

Yttrande 
2020-11-26 

Bra att kravet på verkställbarhetsförklaring tas bort helt. Bestyrker helt det 
förslaget. Bra att vägransgrunderna förtydligas. Ett oroväckande moment är att 
kravet på översättning gör att vidare åtgärder hindras bortsett från skyddsåtgärder 
och på vilket sätt är det barnets bästa. Frågan är om det behöver framstå som en 
grund och om inte handläggningen kan fortsätta samtidigt som översättning äger 
rum. Översättningen får för stark roll i processen. 

Kommentarer 
7 §Lite otydligt ibland när lag om domstolsärenden och ärendelagen skrivs på 
olika sätt. Lite otydligt kan det bli då förordningen inte innehåller regler om 
fördelning av rättegångskostnader. Det bör bli tydligare framgå att med ärendelag 
menas lag om domstolsärenden men det behöver inte vara med, mest synpunkt på 
att det var lite otydligt. 

8 § Rättelse och återkallelse av intyg 
Kommentarer 
Det framgår att materiella fel kan självmant rättas av myndigheten. Kan 
uppkomma en risk med hur myndigheter tolkar materiella fel. 

9 § Kommentarer 
Ordalydelsen bör förändras så att begreppet uppenbart finns med, " ... om det inte 
är uppenbart obehövligt." 

10 §Kommentarer 
Formuleringen kan uppfattas som otydligt då det framkommer att upplysningar 
ska samlas in. F ormuteringen bör fokusera på: 
"En socialnämnd ansvarar för att rapportera om ett barns situation enligt Bryssel 
II-förordningen (artikel 80.1 a i). Nämnden ska också utreda förälders, anhörigs 
eller annans persons lämplighet att tillgodose barnets behov i enlighet med vad 
som framgår av förodningen (artikel 80.1 b). 

Begreppet att samla in upplysningar blir för otydligt och man tappar också fokus 
på att fokus ska ligga på att vi behöver få en kunskap om vilka behov barnet har 
och hur kan förälder eller närstående tillgodose de behoven. 

11 § Godkänna placering 
Kommentarer 
Önskvärt om man lägger till en mening. "Medlemsstat kan således inte placera ett 
barn i Sverige utan godkännande från socialnämnden i den kommun där barnet 
avses bli placerat" 

Grunderna till detta är för att det bli betydligt tydligare för medlemsstatema på 
vilket sätt en placering i en annan medlemsstat kan komma till stånd är kravet på 
att socialnämnden behöver inkomma med godkännande. Risken finns annars att 
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medlemsstatema inte i tillräcklig omfattning uppfattar det som ett krav om det inte 
framgår tydligare i ordalydelsen och det stärker också barnets rätt att det ska 
finnas ett beslut från nämnden med tydligt utredningsunderlag innan placering 
äger rum. 

Synpunkter på författningsförslag 

Förslag tilllag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II
förordningen 
Positivt författningsförslag och behövligt med tydligare kompletterande 
bestämmelser. Det är viktigt att barnets bästa och delaktighet stärks ännu mer (se 
kommentarer. Det uppkommer fler ärenden där bestämmelserna till Bryssel II
förordningen blir mer tillämpliga och det är positivt att handläggningen blir 
tydligare för medlemsstaterna. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (1904:26 s. l) om vissa internationella 
rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, 
Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller 
behandling 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (1973:053) om erkännande av vissa 
utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och 
verkställighet av nordiska domar på privaträttens område 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. Bestyrker ändring. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och 
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning 
av barn 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. 



Yttrande 
2020-11-26 

Vad gäller 5 st. Syftet med formuleringen bör vara att barnets röst och delaktighet 
ska stärkas utifrån barnkonventionen. "Så långt det är möjligt" kan bli svårt att 
tolka och "barnets inställning" blir för vagt. Det finns skäl att uppfatta lydelsen för 
vagt och otillräckligt. Istället bör utgångspunkten vara att barnet alltid ska höras 
om det inte är uppenbart obehövligt. 
Exempelvis: 
... skall rätten alltid höra barnets uppfattning i frågan om det inte är uppenbart 
obehövligt eller inte till barnets bästa" Barnets bästa bör finnas med i lydelsen. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. Bestyrker ändring. 

Förslag tilllag om ändring i socialtjänstlagen (2001 :453) 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. Positivt att det tillkommer en upplysning i 11 kap. 2 §.Bestyrker 
ändring. 

Förslag tilllag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
Positiv inställning. Bra att begreppet avgöranden finns med och att det blir 
tydligare i lydelsen då internationella bortföranden av barn utifrån förordning 
finns med. 

Positivt att det blir tydligare med sekretess vad gäller internationellt samarbete i 
frågor om föräldraansvar, internationella bortföranden av barn och åtgärder till 
skydd för barn. 

Bra att "och 7 a §"läggs till i ordalydelsen i 8 §. 
Bestyrker således ändring. 

Förslag tilllag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention 
l st. Inga synpunkter. Formuleringen är tydlig. 

Det framgår i ordalydelsen i 3 st. att föräldrarna och barnet ska höras innan 
socialnämnden lämnar upplysningar om det inte är olämpligt. Formuleringen bör 
stärkas genom att belysa vikten av att samtal med barnet i form av : "Innan 
socialnämnden lämnar upplysningar skall den, som utgångspunkt höra barnet och 
föräldrarna om det inte finns skäl som talar för att det inte är till barnets bästa" 
Positivt att det beskrivs att barnet får höras av socialnämnden utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Det 
stärker barnets situation. 
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Förslag till förordning med kompletterande bestämmelser till Bryssel II
förordningen 
1-5 § Tillstyrker ordalydelsen. Den är tydlig och bra. 

6 § Det framgår att en kopia av beslutet ska sändas samma dag till 
Kronofogdemyndigheten. Är syftet att kopian ska sändas samma dag eller är 
syftet att Kronofogdemyndigheten ska motta beslutet samma dag? Om syftet är att 
det ska mottas behöver det förtydligas i texten. 

9-11 § § Det är bra att det blir tydligt att det krävs en auktoriserad translator att 
bestyrka översättningen och att översättningar behöver vara på svenska eller 
engelska. Det är inte uteslutet att myndigheten kan hamna i situationer då 
handlingen behövs både på engelska och svenska. Frågan är då om det behövs ett 
och istället får eller. 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet 
för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken 
Bestyrker ändring. Föreslagen lydelse blir tydligare. 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1983:490) om skyldighet 
för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskilnader m.m. 
Bestyrker förslag. Bra att det förtydligas att domstolen ska sända motsvarande 
underrättelse. 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid 
de allmänna domstolarna 
Bestyrker förslag till ändring. 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1987:1022) om 
äktenskapsregistret 
Bestyrker fårslag till ändring. 
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Förslag till förordning om ändring i förordningen (1989:177) om erkännande 
och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m och om 
överflyttning av barn 
Förslagen lydelse bör ändras för att stärka barnets situation och inställning i 
lydelsen vad gäller sista meningen. Det kan uppfattas som abstrakt att 
myndigheten ska göra vad som går att göra. Han eller hon bör ändras till hen. 
Lydelsen bör förändras så att den beaktar barnets bästa: "Hen skall inhämta 
barnets inställning om det inte anses vara uppenbar obehövligt och ej till barnets 
bästa " 

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:467) om 
verkställighet av vårdnadsavgöranden 
Bestyrker förslag till ändring. 



Kapitel 3 En ny Brysselil-förordning 

Yttrande 
2020-11-26 

Innehållet är tydligt och tillämpningsområdet bra. Positivt att det blir tydligare vad 
som är civilrättsliga frågor i den nya förordningen. Det är i linje med EV
domstolens avgörande i ett mål om omedelbart omhändertagande. Barnets rätt att 
uttrycka sina åsikter stärks även om det kan bli ännu tydligare och stärkas ännu 
mer i lydelsen. Det är särskilt viktigt att det tydliggörs att utgångspunkten ska vara 
att barnets inställning ska höras om det inte finns skäl som talar för att det inte är 
till barnets bästa. 

Positivt att kravet på avskaffande av kravet på verkställbarhetsförklaring tas bort 
och att vägransgrunder tydliggörs. Positivt att det blir en bättre harmonisering av 
vissa verkställighetsregler. 

Positivt att reglerna om gränsöverskridande placeringar förtydligas men framför 
allt att det alltid ska krävas ett godkännande av den mottagande medlemsstaten 
något som har varit lite otydligt innan. 

Kapitel 4 Nya kompletterande författningar 

Positivt med en mer dynamisk hänvisningsteknik Positivt att hänvisningarna 
omfattar eventuella ändringar i förordningen. Bestyrker att nuvarande 
hänvisningar behålls men att hänvisningarna till 2003 års Bryssel II-förordning 
ersätts med hänvisningar til12019 års Bryssel II-förordning. 

Kapitels Interna behörighetsregler 

Bestyrker förslaget. Vad gäller tillfälliga skyddsåtgärder och det som anges på 
sidan 69 om att barnet ska få höras i domstolen utifrån nya kompletteringslagen är 
det viktigt att stärks att barnet som utgångspunkt skall höras om det finns inte är 
uppenbar obehövligt och ej till barnets bästa. Viktigt att barnet får höras utan 
medgivande från föräldrar och utan att de är närvarande. På sidan 70 framgår att 
om föräldrarna motsätter sig ett samtal med barnet så skall den som ska ha 
samtalet med barnet vara lyhörd inför detta. Om bedömning har gjorts att det är 
till barnets bästa att samtal genomförs och föräldrar motsätter sig detta då finns 
det risk att förälderns rätt att motsätta sig ett samtal i förhållande till barnets rätt 
att komma till tals blir för stark om formuleringen kvarstår, det vill säga att 
socialnämnden exempelvis ska vara "lyhörd". Det finns anledning att beskriva 
närmare vad som menas med det eller förändra den beskrivningen så att barnets 
rätt blir starkare i denna del. 

Positivt att det har tydliggjorts att socialnämnden kan besluta om att omhänderta 
barn omedelbart även i det fall svenska domstolar ej bedöms som behöriga att 
beslutade om detta. Det stärker barnets situation och förhindrar att barn kan 
komma till skada. 

Kapitel 6 Barnets delaktighet 

F örslaget behöver stärkas för att stärka barnets delaktighet. Det bör framgå av 
förslagets lydelse att utgångspunkten ska komma till tals om det inte finns 

7 (lO) 
Dnr: SN2020/170 



Yttrande 
2020-11-26 

8 (10) 
Dnr: SN2020/170 

uppenbart starka skäl som talar emot det och det inte bedöms till barnets bästa. 
Begreppet barnets bästa är något som saknas i flera förslag som berör barnets 
delaktighet och det är av vikt att det framgår i lydelsen. Om barnet inte kommer 
till tals eller är delaktigt behöver också orsaken och skälen till detta framgå i 
större utsträckning. Det bör exempelvis finnas synnerligen starka skäl att 
godkänna en placering över landsgränserna om barnet inte kommit tals. Det 
framgår också att barnets inställning ska klarläggas på annat sätt så långt det är 
möjligt. Om utgångspunkten är att myndigheten ska göra allt går att göra för att 
barnet ska komma till tals är det viktigt att uttömma andra sätt att inhämta eller 
klarlägga barnets inställning. Det är dock viktigt att inte föräldrarnas delaktighet 
tar över barnets delaktighet, det vill säga det finns en risk att på annat sätt leder till 
att föräldrarnas inställning stärks om det är de som framför barnets inställning. På 
annat sätt behöver i så fall som utgångspunkt vara på annat sätt än genom kontakt 
med föräldrarna som utgångspunkt. 

Kapitel 7 Erkännande och verkställighet 

7.1 Erkännande och verkställighet enligt den nya Bryssel II-förordningen 
Positivt att det införs att ett antal olika rättssäkerhetsgarantier i förordningen med 
fokus på brister i utländska förfarandet eller avgöranden. Vad gäller 
prövningsordningen 

7.2 Verkställighet 
Bestyrker förslaget. Positivt att nya förordningen fortsatt inte har något krav på att 
det utländska avgörandet ska ha vunnit laga kraft. På sidan 95-95 beskrivs att inga 
andra verkställighetsåtgärder får vidtas innan översättningen har ägt rum om det 
inte föreligger skyddsbehov. Frågan blir om det starka kravet står i proportion till 
nödvändigheten i att behöva vidta andra åtgärder medan översättning pågår. 
Frågan under hur lång tidsperiod är det skäligt att invänta översättningen. Detta 
stycke bör förtydligas. 

7.3 Behörig domstol i särskilda vägransärenden 
Bestyrker förslag. Positivt att det tydliggörs under vilka förutsättning ett ärende 
kan inledas på samt att vägransgrunder förtydligas i olika processer. 

7.4 Processlag för särskilda vägransärenden 
Bestyrker förslag. 

7.6 Officiella handlingar och överenskommelser 
Bestyrker förslag. Viktigt att det blir tydligt vilka kriterier som krävs för att 
konstatera att socialnämnden är internationellt behörig. Det framgår att 
socialnämnden kan behöva kontrollera om nämnden är behörig då 
folkbokföringsadress inte i sig är ett tillräckligt verktyg. Det finns att det uppstår 
en otydlig för nämnden på vilket sätt detta ska kunna konstateras. 
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Kapitel 8 Internationella bortföranden av barn 

Yttrande 
2020-11-26 

Bestyrker förslag. Positivt att tidsfristen i förordningen är strängare formulerad än 
vad det stadgas i överflyttningslagen. Det får anses vara till barnets bästa att 
ärendet hanteras så skyndsamt så möjligt. Positivt att svensk domstol kan med 
stöd av det som framgår i förordningen gällande avgörande om återlämnande kan 
verkställas utan att det har vunnit laga kraft. Reglerna för att vägra återlämnande 
är också tydliga. Det är viktigt att tydliggöra artikel 15 i 1980 års Haagkonvention 
vad gäller möjligheten för domstolen att besluta om tillfällig skyddsåtgärd. 

Kapitel 9 Placering över landsgränserna 

Bestyrker förslag. Det är en viktig nyhet i förordningen att placering över 
landsgränserna alltid ska kräva ett godkännande av mottagande land. Bestyrker att 
mottagande land normalt sätt ska erkänna det utländska placeringsbeslutet vid 
godkännande och att uppföljning av vård äger rum på liknande sätt som vid 
inrikes placeringar. Bestyrker tidsfristerna. Det är viktigt att utredning genomförs 
på ett noggrant sätt för att säkerställa om det är barnets bästa att placering 
genomförs. Det framgår att vid godkännande ska en rapport om barnet. Det är lite 
oklart och otydligt hur rapporten ska utformas och vilka likheter rapporten har vad 
gäller en utredning enligt 11 kap. l § SoLvad gäller barnets behov. Rapportens 
utformning och likheter eller skillnader i förhållande till en utredning vid inhemsk 
placering behöver förtydligas. 

Kapitel l O Samarbete och information 

Bestyrker förslag. Instämmer i att den nya förordningen är mer utförlig vad gäller 
vilka uppgifter som ingår i Centralmyndighetens uppdrag i dessa frågor. Positivt 
att det föreskrivs en ny regel i förordningen som anger att centralmyndigheten 
under vissa förutsättningar ska bistå med att utforska var barnet befinner sig. 
Detta stärker barnets situation och får anses vara till barnets bästa. 
Informationsskyldigheten och regleringen kring bland annat hemvistfrågan 
tydliggörs i högre utsträckning. Hemvistfrågan är annars en sådan fråga som är 
svårtolkad och svårtillämpad då det är många faktorer som ska beaktas. Positivt 
att bestämmelserna i förordningen är obligatoriska. Positivt att anmälnings- och 
underrättelseskyldigheten stärks och att det kan finnas andra aktörer som kan 
omfattas av detta. 

Kapitel 11 Sekretess och behandling av personuppgifter 

Bestyrker förlag. Instämmer i att det inte krävs någon särskild sekretessbrytande 
bestämmelse för att centralmyndigheten ska kunna genomföra sina skyldigheter 
enligt 2019 års Bryssel II-förordning. 

Kapitel 12 Övriga frågor 

12.1-12.5 Bestyrker samtliga förslag. 

Kapitel 13 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Bestyrker förslag. 
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Kapitel 14 Konsekvenser av förslagen 

YHrande 
2020-11-26 

Bestyrker bedömning. Instämmer i att fårslagen stärker rättssäkerheten får barn 
och föräldrar samt att handläggningen effektiviseras. Instämmer i att det kommer 
att bli positiva konsekvenser får enskildas. Instämmer i att inte uppstår några 
konsekvenser får jämställdheten mellan kvinnor och män. Instämmer i att det 
stärker barnens situation vad gäller att barn och föräldrar kan undvika ytterligare 
vårdnadstvist då det blir enklare att verkställa avgörandet i EU. Vad gäller 
kommunerna så borde det inte bli ett merarbete vad gäller att klarlägga barnets 
inställning då det är något som kommunen redan ska göra. Det merarbete som kan 
uppstå är behovet av information och utbildning. 

Beslut 

Att avge socialtjänstens yttrande gällande D s 2020: 18 "Ökad rättssäkerhet och 
snabbare verkställighet i internationella familjemål som remissvar. 

Uddevalla 2020-11-27 

Socialchef 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-10-27 Dnr SN 2020/00221 

  

 

Handläggare 

Administratör Anna-Lena Lundin 
Telefon  
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Remiss från Regeringskansliet (socialdepartementet) om LSS-

utredningen SOU 2018:88 

Sammanfattning 

Regeringskansliet (socialdepartementet) har skickat ut en remiss med begäran om 

yttrande gällande LSS utredningen SOU  2018:88. Utredningen har sett över 

assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet är att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk 

utveckling av insatsen personlig assistans och att få tillstånd med ändamålsenliga 

insatser i LSS. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Socialtjänstens yttrande 2020-10-27 

Remiss från Regeringskansliet om LSS-utredningen SOU 2018:88 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om insänd handling till Regeringskansliet om LSS utredningen SOU 

2018:88 till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Annika Ström-Öberg 

Socialchef Sektionschef 

Skickas till 

Socialdepartementet 
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Handläggare 

Sektionschef Annika Ström Öberg 
Telefon  
Annika.stromoberg@uddevalla.se 

Socialdepartementet 

 

 

  

 

 

Socialtjänsten 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 70 40 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Yttrande gällande LSS-utredning SOU 2018:88 

Sammanfattning 

Regeringskansliet, socialdepartementet, har skickat en remissgällande LSS-utredningen 

SOU 2018:88, med begäran om yttrande 

 

Betänkandet presenterar förändringar i LSS samt assistansersättningen och Uddevalla 

kommun är i stort positiva till det som föreslås. 

Betänkandets förtydligande kring att insatserna inom LSS och assistansersättningen ska 

bli mer ändamålsenliga och personligt anpassade bedömer vi skulle vara till gagn för de 

som omfattas av insatserna. 

 

Synpunkter 

Uddevalla kommun ställer sig positiva till: 

- Möjligheten att få ett mer differentierat stöd för personer som omfattas av LSS, 

inte minst utifrån förslaget på insatsen boendestöd LSS. 

- Förslaget att staten blir ensamt ansvarig för personlig assistans, men ser dock att 

det föreligger en risk att kommunerna får ökade kostnader för andra insatser 

enligt LSS. 

- Att en huvudman för bedömningarna av behovet av personlig assistans, då det 

gör att de blir mer likvärdiga. Förhoppningsvis kan det även förebygga det fusk 

som förekommer inom området. 

- Att anpassa insatsen efter den enskilde. 

 

Uddevalla kommun ser ett behov av tydliggörande kring insatsen, personligt stöd för 

barn under 16 år, som inte längre ska omfattas av rätten till personlig assistans. 

 

 

 

 

 

Annika Ström Öberg  Roger Granat 

Sektionschef     Socialchef  

Avdelningen för socialomsorg   Uddevalla kommun 



Sammanställning av synpunkter för november 2020 

Ärendenr/ 
man/kvinna 
2020MC62316 

2020MC62451 

kvinna 

2020MC64200 

kvinna 

2020MC66701 

kvinna 

2020MC68369 

kvinna 

2020/243 

2020/258 

kvinna 

2020/264 

kvinna 

Synpunkter på 

Klagomål gällande information på 

hemsidan 

Klagomål gällande boendestöd 

Klagomål gällande vård-och omsorgs 

boende 

Klagomål gällande hemtjänst 

Synpunkt gällande vård-och omsorgs 

boende 

Klagomål gällande boendestöd 

Klagomål via IVO på handläggning inom 

individ-och familjeomsorg 

Klagomål via IVO på handläggning inom 

individ-och familjeomsorg 

Verksamhetsområde Verksamhet Avdelningschef Inkom/ 
Avslutad 

Avd social omsorg Vård-och omsorgs Marian Vaern 2020-11-06 

boende 

Avd social omsorg sektionen missbruk, Marian Vaern 2020-11-09 

socialpsyk. m.m. 

Avd social omsorg Vård-och omsorgs Marian Vaern 2020-11-13 

boende 

Avd social omsorg Hemtjänst Marian Vaern 2020-11-24 

Avd social omsorg Vård-och omsorgs Marian Vaern 2020-11-30 

boende 2020-11-30 

Avd social omsorg sektionen missbruk, Marian Vaern 2020-11-10 

socialpsyk. m.m. 2020-11-16 
Individ-och familje sektionen barn och Maria Kullander 2020-11-25 

omsorg unga 

Individ-och familje sektionen barn och Maria Kullander 2020-12-01 

omsorg unga 
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Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Beslut från IVO gällande inspektion av Athenagården (SN 2020/175). 

 KF beslut 2020-11-11-§ 251 Revidering av sttrategisk plan och 

kommunfullmäktiges styrkort (SN 278418). 

 Verksamhetsberättelse 2020 - Athenagården (SN 2020/256). 

 KS beslut 2020-11-25 § 355 Justering av kommunbidrag 2020 (SN 278417). 

 KS beslut 2020-11-25 § 356 Omräkning av kommunbidrag 2021 till löpande pris 

(SN 278416). 

 KS beslut 2020-11-25 § 357 gällande bestämmelser för deltagande på distans i 

kommunstyrelsen (SN 278415). 

 Beslut från IVO gällande Edingens stödboende (SN 2020/177). 

 KF beslut 2020-11-11 § 256 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda 

bildandet av en kooperativ hyresrättsförening (SN 2019/276). 

 KF beslut 2020-11-11 § 259 Riktlinjer för hantering av internationella avtal, 

förbindelser och överenskommelser (SN 278372). 

 KF beslut 2020-11-11 § 250 gällande kommunens flerårsplan 2021-2023 med 

budget för 2021 (SN 278371). 

 Ekonomichefens delegationsbeslut gällande utdelning från stiftelsen Hemmet för 

gamla och sjuka år 2020 (SN 278354 DOK). 

 Beslut från IVO gällande vård-och omsorgsboende (SN 2020/69). 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens dele-

geringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 2020-12-07. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-12-07. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2020-12-07. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-11-23. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-11-19. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-12-02. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 
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Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2020-12-15 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

WADI-

2020-00011     

Coop Väst AB, Box 

780, 451 26 

Uddevalla, med 

organisationsnumm

er 556981-3172. 

att bevilja Coop Väst AB 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3§ Lag om tobak och 

likande produkter, för 

distanshandel via 

www.coop.se 

2020-12-03 Ninni 

Söderving, 

Enhetschef 

8:1 
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